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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

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30
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Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva
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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
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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.: 783407 Nr: 37118-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780, MICHELLE MARRIET SILVA DE OLIVEIRA 

BUENO - OAB:9.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 37118-84.2012.811.0041 – CÓDIGO 783407

REQUERENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Vistos, etc.

 A despeito da decisão e fls. 44 expeça-se ofício ao Cartório do 1º Ofício 

de Várzea Grande-MT para baixa da “penhora conforme mandado de 

15/12/77, nos autos da execução requerida por Mauro Cid Nunes da 

Cunha, 3º Ofício, 2ª Vara Cível de Cuiabá-MT, Av. 1: 41.844 – Cartório do 

Segundo Ofício de Cuiabá-MT, atualmente matriculado sob nº 14.238, fls. 

2-AW, consoante informação de fls. 46 pelo Cartório do 2º Ofício de 

Cuiabá.

 Depois de cumprida a determinação acima, arquivem-se os autos.

Intime-se.

 Cuiabá, 24 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1237354 Nr: 17344-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 17344-92.217.811.0041 – Código 1237354

Vistos, etc.

Por ora, indefiro o pedido de fls. 124/127 tendo em vista que não ter 

decorrido tempo satisfatório para saldar eventuais mandados não 

cumpridos.

Assim, nada mais havendo, retornem os autos ao arquivo.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Conciliação e Mediação da Capital

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806906 Nr: 13386-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR DE ALMEIDA AMBROSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 Com a finalidade de solucionar conflitos de forma pacífica, foi criado no 

Tribunal de Justiça o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos. Como o seu caso pode resultar em acordo, 

solicitamos o seu comparecimento à Sessão de Conciliação/Mediação 

acompanhado da(s) parte(s) no dia, hora e local abaixo indicado:

Sessão de Conciliação

Data: 06/07/2016 Horário: 08:00 Sala: 01

Local: Central de Conciliação e Mediação da Capital

COMARCA: CUIABA

FÓRUM DA CAPITAL

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 388/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0067664-41.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) JACKSON VELASQUE MAGALHÃES, 

portador(a) do RG nº. 21835934 SSP/MT e CPF nº. 107.980.636-96, para 

exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, no Gabinete do 

Juiz do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, em substituição 

legal - Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro, a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

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

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

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871753 Nr: 10871-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON MARQUES MELCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LOURENÇO RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4.340-B/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$ 

1.041,88 (um mil e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$520,94(quinhentos e vinte reais e noventa e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 520,94(quinhentos e 

vinte reais e noventa 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.: 279822 Nr: 5887-15.2007.811.0041

 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: HELOISA HELENA CAMPOS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETINHO DE TAL, ANTONIO DE TAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 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$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.: 846657 Nr: 50253-32.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROINVEST FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE HUNGARO CUNHA - 

OAB:275.420/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

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

devidamente INTIMADA à parte 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884530 Nr: 19538-70.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE 

- OAB:12.573/MT

 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.: 803111 Nr: 9570-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON LUIZ SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOP. 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089-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.: 876621 Nr: 14522-38.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR JOSE DA SILVA, CARLOS ROBERTO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA BIANCARDINI JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - 

OAB:3729/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - 

OAB:2409-A/MT

 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.: 830731 Nr: 36424-81.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OCTAVIANA AVALOS BIANCARDINI, 

PEDRO MÁRIO FAVA BIANCARDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA BIANCARDINI JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454, WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761869 Nr: 14368-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE NASSIF DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/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.: 751455 Nr: 3209-51.2012.811.0041

 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: LURDES MARTINS LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

cientificado de que 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.: 898749 Nr: 28874-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA BARBOSA GONÇALVES, JOSE MARIO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE PADILHA DOS SANTOS 

- OAB:13372

 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$ 

2.796,84 (dois mil e setecentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.398,42(um mil e trezentos e 

noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 1.398,42(um mil e trezentos e noventa e oito reais e 

quarenta e dois 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.: 888233 Nr: 22032-05.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

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

COUROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, EVANDRO LUIS DURLI, 

VOLNEI ROBERTO DURLI, IARA DURLI, LIANE TERESINHA DURLI PICCOLI, 

DANIELA REGINA DURLI, ANITA TERESINHA DURLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BARRETO 

LOMBARDI - OAB:15795

 Nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte executada Durlicouros Industria e Comércio de 

Couros Importação e Exportação Ltda e outros, que não cabe mais 

atualização de valores das custas, por meio desta Central de 

Arrecadação, uma vez que o calculo já forá e efetuado as fls 34 e 

intimação do valor fls 35 publicada no DJE n 10055 em 10/07//2017 e 

certificado o decurso de prazo as fls 38 em 26/07/2017 e emitido as 

certidões de debitos de custas as fls 41, e enviado ao DCA/TJ, para ser 

protestado. Sendo assim a parte deverá encaminhar ao DCA/TJ, 

(Departamento de Contraole e Arrecadação) do Tribunal de Justiça no 

anexo, e solicitar nova guia para pagamentos, após o pagamento solicitar 

a baixa do protesto.

Silvany Cardoso de Araujo

Gestora Adm. Da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906907 Nr: 34828-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINEIA GOMES RANGEL DE JESUS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

573,48 (quinhentos e setenta e três 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$ 160,05(cento e 

sessenta 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.: 823764 Nr: 29843-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORACIO DE SOUZA NUNES

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 17.049/O, 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$ 

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.: 712621 Nr: 5535-18.2011.811.0041

 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: JESSICA FERNANDES MARIM

 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: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7670

 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$ 

585,89 (quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), a 

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

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

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

R$172,46(cento e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788516 Nr: 42492-81.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA

 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

 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.: 797337 Nr: 3712-38.2013.811.0041

 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: GUSTAVO FERNANDO ALVES

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/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$ 

282,25 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 75,53(setenta e 

cinco reais e cinquenta e três 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.: 389511 Nr: 24847-48.2009.811.0041

 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: SERGIO DONIZETI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ACCORDI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUIZ BLAZIUS - 

OAB:31478, MARCIO RODRIGO FRIZZO - OAB:33150/PR, ORESTES 

EDUARDO ACCORDI - OAB:47757

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

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

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

3.319,00 (três mil e trezentos e dezenove reais), a que foi condenado nos 

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

R$1.630,00 (um mil e seiscentos e trinta reais), para recolhimento da guia 

de custas e R$1659,50(um mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e 

cinquenta 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 
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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.: 880645 Nr: 17177-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON RODRIGUES FARIAS

 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.: 777793 Nr: 31168-94.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDES DOS SANTOS

 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.: 349300 Nr: 19507-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE OSVALDO DOS SANTOS

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

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

OAB:8615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

forma separada, sendo R$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.: 1022453 Nr: 33126-13.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA RODRIGUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BECKER - 

OAB:93.239/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL GERMANO DE 

CAMPOS NETO - OAB:OAB/MT 17.002

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068207 Nr: 54606-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN LOPEZ RIVERO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZA ROCHA GOMES DUARTE 

- OAB:13030/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$ 

671,83 (seiscentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 258,40(duzentos e 

cinquenta e oito reais e quarenta 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.: 1014606 Nr: 29565-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULO CESAR TAVARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IREINEU SILVA - OAB:13.823, 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.: 360209 Nr: 30053-77.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON RAFAEL SEREIA

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

SEGURO S/A

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

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

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

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

627,26 (seiscentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$213,83(duzentos 

e treze reais e oitenta e três centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885806 Nr: 20385-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ALVES 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

cientificado de que 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.: 811663 Nr: 18150-69.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES MARTINS LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-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.: 745071 Nr: 42183-94.2011.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELA TEREZA DE PAULA, MARIA APARECIDA DE 

PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR ANGELI, CLARINDA MARIA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNI KAROLINE SILVA SOUZA 

- OAB:14661/MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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.: 873661 Nr: 12336-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA PEREIRA DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 
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FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

617,63 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 204,20(duzentos e 

quatro reais e vinte 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.: 900151 Nr: 29941-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DE DEUS RIBAS

 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.: 350385 Nr: 20868-15.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA DA SILVA FERENCINI

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

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

OAB:8615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 MS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769719 Nr: 22701-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABENICIO CORREIA DE ALMEIDA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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$ 

604,82 (seiscentos e quatro reais e oitenta e dois 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$ 191,39(cento e 

noventa e um reais e trinta e nove 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.: 155192 Nr: 8644-84.2004.811.0041

 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 FERNANDO MASCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA 

S/A, TRANSEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HASSEN NORONHA 

- OAB:4381-A/MT, JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150, VALDEMIR 

DA SILVA PINTO - OAB:115567/SP

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

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

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

5.869,26 (cinco mil e oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$2.905,13 (dois mil e novecentos 

e cinco reais e treze centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$2.934,63(dois mil e novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783244 Nr: 36937-83.2012.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: IVANETE DO CARMO JUVENAL

 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: 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.: 863615 Nr: 4510-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODP, CLARO JOSÉ PENHA NETO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS - OAB:14354/MT, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

cientificado de que 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.: 236238 Nr: 5297-72.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLICE MARIA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN APARECIDA SOUZA DE 

PAULA - OAB:9942-B, HELDA FERREIRA - OAB:9.138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAN CORRÊA DA COSTA - 

OAB:7202

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

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

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

1.128,16 (um mil e cento e vinte e oito reais e dezesseis centavos), a que 

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

separada, sendo R$534,58 (quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta 

e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$564,08(quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801317 Nr: 7749-11.2013.811.0041

 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: CLAUDINEI ALEIXO AUGUSTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 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.: 368979 Nr: 6181-96.2009.811.0041

 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: RUDINEI XAVIER FELIX

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

SEGURO S/A

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA CLAUDIA PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:13683, MÔNICA GAZAL MUNIZ - OAB:8254/MS, OSMAR 

DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333/MT

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

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

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

619,58 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$206,15(duzentos 

e seis reais e quinze 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374068 Nr: 10525-23.2009.811.0041

 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: ROGÉRIO GREIQUE MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT, 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$ 

639,87 (seiscentos e trinta e nove reais e oitenta 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$226,44(duzentos 

e vinte e seis reais e quarenta 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.: 383134 Nr: 18662-91.2009.811.0041

 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: CARMITA PAES DE SOUZA

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:OAB/MT 

8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT

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

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

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

574,83 (quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta 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$161,40(cento e sessenta e um reais e quarenta 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.: 834020 Nr: 39384-10.2013.811.0041

 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: EDER MARINHO PEREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BYRON PAREJA BATISTA 

FERREIRA - OAB:12035/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:OAB/MT 

14250-A, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cientificado de que 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.: 376108 Nr: 12122-27.2009.811.0041

 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: ELDER GOMES DE JESUS

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - 

OAB:6373/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$ 

554,88 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), a 

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

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

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

R$141,45(cento e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389175 Nr: 24735-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI MARCELINO DE MOURA

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

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: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 
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OAB:10105/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT

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

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

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

573,65 (quinhentos e setenta e três reais e sessenta 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$160,22(cento e sessenta reais e vinte 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.: 869704 Nr: 9337-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA LAURIANE SILVA COSTA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 401412 Nr: 33741-13.2009.811.0041

 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: HELIO PERES DE FREITAS

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:2.723-RO

 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$ 

571,01 (quinhentos e setenta e um reais e um centavo), 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$157,58(cento e 

cinquenta e sete reais e cinquenta 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.: 727311 Nr: 23169-27.2011.811.0041

 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: BRUNO CARAMANICO JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, DENISE MADALENA DE ABREU E 

SILVA - OAB:12836

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

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

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

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

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

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

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

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

Fica cientificado de que 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.: 440752 Nr: 17394-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS CONCEIÇÃO DE MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - 

OAB:9.255, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/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$ 

5.308,72 (cinco mil e trezentos e oito reais e setenta e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$2.624,86 (dois mil e seiscentos e vinte e quatro 

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

R$2.654,36(dois mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023631 Nr: 33728-04.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUDA TAXI LOTAÇÃO TURISMO E EVENTOS LTDA - 

ME, WILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DA COSTA PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:OAB/MT 7360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CRISTALDO DA 

SILVA - OAB:13.926

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023632 Nr: 33729-86.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUDA TAXI LOTAÇÃO TURISMO E EVENTOS LTDA - 

ME, WILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DA COSTA PEIXOTO, ISABELLE 

DE QUEIROZ DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B/ MT, ANDRE LUIZ PRIETO - OAB:OAB/MT 7360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CRISTALDO DA 

SILVA - OAB:13.926

 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.: 838246 Nr: 42952-34.2013.811.0041

 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 JOSE DO BEM NETTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

(PROCURADORA GERAL DE TANGARÁ DA SERRA) - OAB:16255, ERIKO 

SANDRO SUARES (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB: OAB/MT 8264

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744207 Nr: 41231-18.2011.811.0041

 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): ERIKA RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:12.790-A/MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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.: 840551 Nr: 44921-84.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LUIS SILVA GUIMARAES, JUCILENE 

APARECIDA DE ARRUDA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 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.: 841610 Nr: 45835-51.2013.811.0041

 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: MARCELO APARECIDO DA SILVA ORMOND

 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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

Fica cientificado de que 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 
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protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351030 Nr: 21556-74.2008.811.0041

 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: CICERO FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

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

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAISA MARQUES PELETT - 

OAB:OAB/MT 11.889, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SÉRGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/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.: 327752 Nr: 784-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DE ALMEIDA ANICETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENILDES LEMES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Branquinho - 

OAB:8644/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.: 997315 Nr: 22314-09.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMENEGHI E DEMENEGHI LTDA - MORADA AUTO 

POSTO II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA R Z LTDA, AUTO POSTO R Z 

COM. COMB. DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA BRANDÃO CANÇADO 

- OAB:14.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.447/MT

 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.: 759772 Nr: 12096-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BOTELHO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MENDES MONTEIRO - 

OAB:11931, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - OAB:11756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUILHERME MONTEIRO 

PETRONI - OAB:139854, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:98.709/SP, TIAGO AUED - OAB:9873-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$ 

273,84 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), a 

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

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

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

sete reais e doze 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.: 1021909 Nr: 32879-32.2015.811.0041

 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: HOSPITAL DE CANCER DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIT PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÚLIO CEZAR ZAGO - 

OAB:MT-12.737

 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$ 

781,64 (setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro 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$ 

368,21(trezentos e sessenta e oito reais e vinte e um 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814276 Nr: 20750-63.2013.811.0041

 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: RHAFAEL FERNANDO COELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-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$ 

800,40 (oitocentos reais e quarenta 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$ 386,97(trezentos e oitenta e seis 

reais e noventa e sete 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.: 964747 Nr: 6831-36.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON NATALINO RODRIGUES

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

OAB:12.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAZIANE TEIXEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8575

 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.: 932738 Nr: 50801-23.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON CANDIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO JORGE DE FREITAS - 

OAB:92.984/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916727 Nr: 41260-63.2014.811.0041

 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: WALBER SANTOS PIO CODEÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELYDA NUNES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRÍSTYNY L.G. DE ALMEIDA - 

OAB:16.279, JOSÉ EDUARDO DE O. FIGUEIREDO - OAB:13.196

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819510 Nr: 25784-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDETE MARIA FERNANDES DE PAPAZIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CECILIO DE MESQUITA - 

OAB:8067

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771789 Nr: 24872-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON SANDRES PEREIRA DE OLIVEIRA, 

MEDEIROS & CURVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denezio Pio da Silva - 

OAB:14087/MT, ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:8.125

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

631,20 (seiscentos e trinta e um reais e vinte 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$ 217,77(duzentos e 

dezessete reais e setenta e sete 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.: 314758 Nr: 5678-12.2008.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ROBERTO DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:4.838-A, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, LUIZ 

ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO APARECIDO DE 

VITTO JÚNIOR - OAB:MT-4.838-A, JUVENAL GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:6368, SAJUNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:6356

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739727 Nr: 36402-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE SILVA BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

Fica cientificado de que 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.: 926525 Nr: 47390-69.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBRAP - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CHAPAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMEN REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEI JOÃO STRAUS - 

OAB:17.112/SC, VLADIMIR DE MARCK - OAB:8746/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PALOMARES - 

OAB:12526

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812385 Nr: 18875-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEVAN BARCELOS DE PAULA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

Fica cientificado de que 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.: 921426 Nr: 44276-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLINE BARBOSA SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

579,11 (quinhentos e setenta e nove reais e onze 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$ 165,68(cento e 

sessenta e cinco reais e sessenta 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.: 902844 Nr: 31946-93.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAZELY OLIVEIRA DA SILVA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:OAB/MT 12.901

 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.: 1009874 Nr: 27521-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SOARES DA COSTA

 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: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

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

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

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

273,84 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), a 

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

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

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

sete reais e doze 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.: 810249 Nr: 16751-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON RODRIGUES GAMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBEV COMPANHIA DE BEBIDAS DAS 

AMÉRICAS

 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

 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.: 700813 Nr: 35436-65.2010.811.0041

 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: THIAGO BERNINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-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$ 

849,40 (oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), a que 

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

separada, sendo R$395,20 (trezentos e noventa e cinco reais e vinte 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$424,70(quatrocentos 

e vinte e quatro reais e setenta 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020995-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEY VANE DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thompson José de Oliveira OAB - MT0011752A (ADVOGADO)

ADRIANA KOZOFF OAB - MT16372/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MODELO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os autos, intimo a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder ao pagamento das custas judiciais pendentes, 

conforme certidão de id. 12989194. Cuiabá, 26 de julho de 2018 César 

Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847490 Nr: 50992-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES
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 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL CORRETORA 

DE MERCADORIAS LTDA, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, 

ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO 

AGROINDUSTRIAL LTDA, CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - 

OAB:7683, THAÍSA GIMENES BRANCO - OAB:282.727 SP, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

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

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da 

decretação da falência da(s) empresa(s) GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, 

GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMÉRCIO 

TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA 

e EMPRESA MATOGROSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA, bem assim 

conferir publicidade à relação nominal de credores. RELAÇÃO DE 

CREDORES: CONCURSAIS (art. 83, LRF): CREDORES DA CLASSE 

GARANTIA REAL (inciso II): Banco Bradesco S/A – R$ 121.269,00; Banco 

Do Brasil – R$ 4.911.979,60; Invista Crédito E Investimentos S/A. – R$ 

4.206.531,64; Los Grobo Ceagro Do Brasil S A – R$ 4.233.021,00. 

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (inciso VI): A. Patrick A. Do Amaral & Cia 

Ltda EPP - R$ 297,58; Açofer Indústria E Comercio Ltda - R$ 5.068,61; 

Adejair Marques Da Silva e Cia Ltda ME – R$ 840,00; Adelino Zanchet Filho 

– R$ 3.870,51; Administradora de Consórcio Nacional Honda – R$ 

4.868,71; Agriperes Comércio de Peças Agrícolas Ltda – R$ 2.213,33; 

Agriserra Peças para Tratores – R$ 10.363,20; Agro Oeste Comercial Ltda 

(Massey Ferguson) – R$ 12.599,97; Agroinvesti Corretora De Produtos 

Agrícolas Ltda – R$ 8.202,41; Agrovale Ltda – R$ 30.060,00; Agua a Jato 

Edmilson Gomes ME – R$ 3.500,00; Air BP Brasil S.A – R$ 13.814,56; Air 

Liquide Brasil Ltda – R$ 1.490,54; Aker Consultoria e Informática Ltda – R$ 

2.805,07; Alcides Augusto da Costa Aguiar – R$ 7.868.575,00; Alemar 

Logistica e Transporte Ltda – R$ 4.414,35; Alpha Mariner Fumigation Ltda 

EPP – R$ 4.180,98; Ampave Comércio Indústria e Prestação de Serviços 

Eletromega – R$ 18.425,00; Analio Antonio Borges – R$ 238,00; Analysis 

Projetos e Assessoria Economico Financeira Ltda – R$ 40.355,50; 

Anunciação Anunciação Ltda – R$ 2.620,10; Aquanalise S/S Ltda – R$ 

274,55; Aquarius Contabilidade – R$ 12.691,21; Aquarius Contabilidade – 

R$ 2.819,00; Associação dos Produtores de Biodisel do Brasil (Aprobio) – 

R$ 16.000,00; Balanças Conceito – R$ 560,00; Banco Bradesco S.A – R$ 

9.291.144,38; Banco Bradesco S.A – R$ 2.019.387,90; Banco Bradesco 

S.A – R$ 102.237,73; Banco Bradesco S.A (Banco Bankpar) – R$ 

7.960,99; Banco Citibank S.A – R$ 109.845,24; Banco Daycoval S.A – R$ 

3.484.010,00; Banco do Brasil – R$ 60.020,40; Banco do Brasil – R$ 

45.000,00; Banco Industrial Comercial S.A – R$ 161.569,98; Banco 

Industrial e Partners S.A – R$ 307.382,74; Banco Indusval e Partners S.A 

– R$ 143.250,00; Banco Panamericano S.A – R$ 1.903.686,56; Banco 

Safra S.A – R$ 3.453.078,28; Banco Safra S.A – R$ 176.034,49; Banco 

Santander (Brasil) S.A – R$ 84.052,20; Becker Consultoria Comercio e 

Representações EIRELI EPP – R$ 9.776,98; Beira Rio Material para 

Construção Ltda – R$ 9.962,23; Bigolin Rolamentos e Retentores Ltda – R$ 

11.845,71; Bio Brasa Indústria e Comercio de Briquetes Ltda EPP – R$ 

53.273,52; Biomas Reaproveitamento de Vegetais – R$ 101.832,00; Bolivar 

Roque Zanchet – R$ 6.916,18; Bonaldo e Bonaldo Ltda ME – R$ 310,00; 

Bradesco Leasing S.A Arrendamento Mercantil – R$ 51.802,34; Branel 

Comercio Materiais Eletricos Ltda – R$ 20.924,64; Brastelha Indústria Ltda 

– R$ 2.393,56; Briquetes Altos da Gloria Ltda – R$ 13.095,40; Bruno Almir 

Pergher – R$ 4.012,15; C.M. Siqueira e Siqueira Ltda – R$ 133,00; Cadore 

Bidoia & Cia Ltda – R$ 15.846,60; Caltins Calcario Tocantins Ltda – R$ 

150.000,00; Candido Nisvaldo Franca Coelho Junior – R$ 1.600,00; CARES 

Centro de Aperfeiçoamento em Resgate Emergencia e Segurança Ltda – 

R$ 3.135,00; Carlos Gonçalo Nince Rosa – R$ 3.000,00; Casa da Borracha 

Comercial Limitada – R$ 8.481,41; Casa Rural – R$ 6.090,00; Cassiano 

Luiz Damiani – R$ 1.494.948,51; CB Agrícola – R$ 651,25; CC Cuiabá 

Aluguel de Maquinas e Equipamentos Ltda ME – R$ 1.251,00; CD Max 

Industria e Comercio das Tintas Ltda – R$ 22.898,90; Cemat – R$ 

13.990,93; Centrais Elétricas Matogrossenses S.A – R$ 606.779,47; 

Centroaço Industria e Comercio De Aço Ltda – R$ 13.101,77; Cerâmica 

Zeni Ltda ME – R$ 801,60; Chupel Filho e Chupel Ltda ME – R$ 2.400,00; 

Clarion S.A. Agroindustrial – R$ 28.350.000,00; Clauber M. dos Santos ME 

– R$ 1.020,25; Clodoaldo Bezerra de Araújo ME – R$ 1.183,33; Comercial 

Elétrica DW S.A – R$ 1.224,48; Comtintas – R$ 8.946,55; Concaco 

Comercio de Ferro e Aço Ltda EPP – R$ 4.054,61; Concremax Concreto 

Eng. e Saneamento – R$ 4.434,00; Contini & Cia Ltda – R$ 60.530,44; 

Contrafogo – R$ 601,67; Control Iunion Ltda – R$ 18.770,00; Controlsoft – 

R$ 3.390,00; Controlsoft – R$ 1.695,00; Cristiano Menegatti – R$ 

16.660,00; Cummins Vendas e Serviços de Motores e Geradores Ltda – 

R$ 21.516,33; Dataplus Informática E Eletrônica Ltda – R$ 15.411,58; David 

Leite de Arruda ME – R$ 11.770,00; DB Comercio Atacadista de Maquinas 

e Aparelhos Industriais Ltda – R$ 160.178,08; Ddmix Controle de Pragas e 

Serviços Ltda – R$ 3.843,56; Della Flora & Fiebig Transportes Ltda ME – 

R$ 9.588,00; Desentupidora e Limpa Fossa Vitoria ME – R$ 12.476,62; 

Dismafe Distribuidora de Maquinas e Ferramentas S.A – R$ 2.015,89; E S 

Feitosa Direct Sat – R$ 1.320,50; E. A. S. Comercio de Borrachas e 

Serviços Ltda ME – R$ 14.696,61; Eletro Fios Materiais Elétricos Ltda – R$ 

766,67; Eletro Painel Comércio de Materiais Elétricos Ltda – R$ 14.103,51; 

Eletronop – R$ 271,37; Elio Duarte EPP – R$ 28.957,50; Elizabete Maria 

Grando Jascoski ME – R$ 12.126,00; Ener Service Serviços em 

Instalações Elétricas Ltda Me – R$ 29.000,00; Ercílio Cardoso Machado – 

R$ 19.805,87; Erick Adrian Silva Marques EIRELI ME – R$ 33.554,98; 

Escritural Escritório de Contabilidade Ltda EPP – R$ 1.244,00; Estrela da 

Borracha – R$ 360,00; Estrela da Borracha Com. Ltda – R$ 1.426,66; Evo 

Networks – R$ 3.686,40; F. J. da Silva ME – R$ 62.330,00; Fabiana da 

Silva Ponce ME – R$ 28.315,51; Falcão Rolamentos – R$ 1.000,00; Falcão 

Rolamentos G A Ltda – R$ 7.600,00; Farsol AI Corretora de Mercadorias 

Ltda EPP – R$ 6.011,79; FCA Sistemas e Serviços Hidráulicos Ltda ME – 

R$ 2.139,60; Fcstone do Brasil Consultoria em Futuros e Commodities Ltda 

– R$ 12.939,24; Fernando Carboni Ferreira de Souza – R$ 12.200,00; 

Ferrotec Com. Rep. Ferragens Ltda – R$ 12.533,00; Fertil Solo – R$ 

900.483,45; Florêncio Elias Alves – R$ 1.800,00; Focus Assessoria 

Contabil Ltda ME – R$ 1.993,32; Formoquimica Agrociencia Ltda – R$ 

146.556,72; Forte Locação de Maquinas Pesadas Ltda – R$ 77.508,00; 

Frigorifico Nutribras Ltda – R$ 29.710,40; Galeão Distribuidora de Pneus 

Ltda – R$ 1.540,00; Gideoli Tubos Valv. e Conexões Ltda EPP – R$ 674,65; 

Gilberto Gelatti EPP – R$ 35.924,33; Gilberto Luiz Baldissera – R$ 3.232,46; 

Gislaine Angelim Barbosa Catena ME Motivari – R$ 1.173,60; Gol 

Informática – R$ 586,00; Gonçalves e Gonçalves Auto Posto Cuiabá – R$ 

3.928,08; Grafite Informática e Papelaria Ltda – R$ 723,44; Guido Davi 

Schowanz – R$ 6.848,53; H L Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos 

Ltda ME – R$ 4.302,12; H N Auto Posto Ltda – R$ 1.897,62; H. Commcor 

Distribuidora de Títulos e Val – R$ 185.592,81; HB Construtora e 

Engenharia Ltda ME – R$ 4.700,00; Heron Bernardino B. Araújo – R$ 

11.200,00; Hiper Centrifugation Ltda EPP – R$ 929,70; Hiper Mercado 

Gotardo Ltda 06 – R$ 1.827,07; Hotel Gran Odara Ltda – R$ 3.399,10; 

Indaiá Plaza Hotel Ltda – R$ 863,36; Indústria Eletromecânica São Paulo 

Ltda – R$ 1.900,00; Inmetro S.A – R$ 1.561,40; Inmetro S.A – R$ 1.561,40; 

Inviolável Equipamentos – R$ 7.377,16; Irineu Schineider ME – R$ 5.800,00; 

Irmãos Darolt (Matriz) – R$ 8.604,30; Itaú Unibanco S.A – R$ 1.389.921,82; 

J.F. da Silva Soluções Industriais ME – R$ 4.994,83; J2A Consultoria e 

Sistemas de Informação Ltda ME – R$ 3.954,53; JD Comércio de 

Pneumáticos Ltda ME – R$ 1.066,66; Jk Gestão Empresarial Ltda EPP – R$ 

19.592,83; JM Equipamentos Ltda – R$ 595,00; João Batista da Silva 

Acessórios ME – R$ 1.933,46; José Artemio Staudt – R$ 9.000,00; José 

Carlos de Matos ME – R$ 900,00; José Carlos Santiago ME – R$ 2.221,00; 

JR Montagens Industriais e Climatização Ltda ME – R$ 900,00; Kasa Forte 

Materiais de Construção Ltda – R$ 5.266,65; Kist & Seibel Ltda – R$ 

16.860,00; LDS Passos de Andrade ME – R$ 1.780,00; LH Bassadi 

Transportes Ltda – R$ 7.500,00; Lagemann e Cia Ltda ME – R$ 2.347,00; 

Lemes dos Santos & Oliveira Ltda ME – R$ 3.500,00; Lemes dos Santos & 

Oliveira Ltda ME – R$ 3.300,00; Lenir Pereira de Arruda ME – R$ 1.000,00; 

Limine Trust Serviços Fiduciários Ltda – R$ 22.120,48; Luiz Carlos 

Zanchet – R$ 3.982,72; MC de M Pinto ME – R$ 1.900,00; M Feitosa Souza 

ME – R$ 5.058,75; M&V Hidro – Bombas e Equipamentos Ltda – R$ 

1.210,00; M. R. Vieira Sarmento EPP – R$ 6.100,66; Madecenter Moveis 

Industria e Comércio Ltda – R$ 2.602,35; Manoel Souza Miranda ME Hotel 

Miranda – R$ 5.400,00; Marcon Comércio, Locação, Importação e 

Exportação Ltda – R$ 1.275,00; Massignan Cellos & Cia Ltda ME – R$ 

6.379,17; Master Informática – R$ 189,00; Mauri Eduardo Fogaça 

Assessoria Empresarial ME – R$ 19.676,75; Máxima Assessoria em 
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Controle e Prevenção de Incêndios Ltda – R$ 1.900,00; MB Cozinhas 

Industriais e Refrigeração Ltda ME – R$ 1.732,50; MCL Com. e Serviços de 

Equipamentos Hidráulicos Ltda – R$ 2.072,73; Mecatrônica Emp. Exp. Com. 

e Serv. – R$ 265,42; Mérito Comércio de Equipamentos Ltda – R$ 3.031,84; 

Meta Agricultura de Precisão Ltda ME – R$ 20.000,00; Meta Extintores Ltda 

– R$ 1.581,00; Metalúrgica Fênix Ltda EPP – R$ 4.832,32; MM Indústria de 

Equipamentos Hospitalares – R$ 578,83; Mohamed Hussein Fares – R$ 

43.175,80; Mohamed Hussein Fares – R$ 13.860,72; Mohamed Hussein 

Fares – R$ 3.188,32; Motomco Centro Oeste Comércio de Equipamentos – 

R$ 620,13; MS Comércio e Representação de Produtos Agropecuários 

Ltda – R$ 33.230,68; MT Automação Industrial Ltda ME – R$ 8.316,28; MT 

Guindastes e Guinchos Ltda ME – R$ 924,67; Multigrain S.A – R$ 

1.154.688,96; Multivendas Com & Dist de Descartáveis Ltda EPP – R$ 

489,26; Mundial Rolamentos Ltda ME – R$ 1.689,12; N C Auto Posto Ltda 

(Posto Sorrisão) – R$ 1.387,07; New Agro Commodities Corretora De 

Grãos Agrícolas Ltda EPP – R$ 3.311,80; Nexxus Evolution Systems Ltda 

ME – R$ 17.198,19; O R da Cruz e Cia Ltda – R$ 383,84; Odalir Turatti EPP 

– R$ 5.500,00; Oeste Comercial de Ferragens Ltda – R$ 943,74; Oeste 

Software Informática Comércio Distribuidora Ltda ME – R$ 925,61; OLI 

Baltazar Lermen – R$ 1.722.524,18; Oscar Gubert – R$ 187,83; Ouro 

Branco Máquinas Ltda ME – R$ 5.224,48; Oxigênio Cuiabá Ltda (Maqfer) – 

R$ 29.817,80; P H J Comércio de Combustíveis Ltda – R$ 1.738,03; P. S. 

Pereira ME – R$ 813,13; Pampa Máquinas Agrícola Ltda – R$ 1.732,00; 

Pantanal Norte Hotel Ltda ME – R$ 17,50; Parafusolandia Fer. e Ferragens 

Ltda – R$ 976,39; Paraná Comércio de Materiais Elétricos e Serviços Ltda 

– R$ 17.529,47; Pedro Eloi Queiroz – R$ 9.385,96; Petel Materiais de 

Construção e Equipamentos Ltda – R$ 17.601,90; Petrobras Distribuidora 

S.A – R$ 7.302,35; Pioneira Insumos Agrícola – R$ 19.622,83; Pizzato 

Materiais Elétricos Ltda – R$ 11.349,64; Planet Tur Viagens e Turismo Ltda 

ME – R$ 18.594,47; Pneumatik Equipamentos Comercial Ltda EPP – R$ 

656,00; PR Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Ltda ME – R$ 

9.721,00; Prevenção Total Com. Mat. de Seg. Trabalho – R$ 3.118,05; 

Pricilla Mohn de Abreu – R$ 1.000,00; Printex Gráfica – R$ 742,00; Proseg 

– R$ 250,00; Qualy Travel Agencia de Viagens e Turismo Ltda ME – R$ 

1.348,43; Quantiq Distribuidora Ltda – R$ 232.237,74; Quimtia S.A – R$ 

307,00; R C Telecomunicações Ltda ME – R$ 7.227,40; R. A. Camargo & 

Cia Ltda EPP – R$ 1.625,00; RA Distribuidora M. Eletricos Ltda ME – R$ 

8.017,29; Radio FM Morena Ltda – R$ 4.640,07; RD - Distribuidora de 

Produtos para Informática e Telecomunicação – R$ 14.357,00; Real 

Caçamba Ltda – R$ 2.890,00; Retifica de Motores Tuiuiu Ltda – R$ 

2.300,00; Retifica Sol de Motores Ltda – R$ 600,00; Rezende & Cater Ltda 

ME – R$ 13.000,00; Ribeiro & Antunes Ltda – R$ 8.098,00; Riboldi e 

Stefanello Ltda – R$ 4.360,00; Ricci & Brito Ltda ME – R$ 294,00; 

Rolmaster Comércio Atacadista de Rolamentos EIRELI – R$ 3.050,55; S H 

W Instrumentação Industrial e Comercial Ltda EPP – R$ 5.610,91; Sandro 

Haupt – R$ 10.000,00; Sandro Saldan – R$ 16.194,11; Sangaletti Sangaletti 

Cia Ltda – R$ 4.727,52; Santana Produtos Agropecuários Ltda – R$ 

8.004,50; Santarém Transportes de Cargas Ltda ME – R$ 473,00; Saybolt 

Concremat Inspeções Técnicas Ltda – R$ 10.470,33; Schutter Gestão de 

Garantias e Inspeções Ltda – R$ 102.569,22; Sebo Várzea Grande Ind. e 

Com. Prod. Animais Ltda – R$ 92.783,00; Segurança Eletrônica Fox Ltda 

ME – R$ 40.238,20; Selco Engenharia Ltda – R$ 2.835,79; Selosmec 

Comércio e Distribuidora de Selos Mecânicos Ltda – R$ 5.600,00; Sênior 

Auditores Independentes S/S EPP – R$ 520.302,11; Shalon Diesel Ltda – 

R$ 103.418,12; Shopplab Produtos para Laboratórios Ltda ME – R$ 

4.489,76; Sigma Agropecuária Ltda – R$ 2.300,00; Sinagro Produtos 

Agropecuários Ltda – R$ 53.409,68; Só Piso Comercio de Materiais para 

Construção – R$ 700,01; Somar Engenharia de Processos e Serviços Ltda 

EPP – R$ 1.329,75; Sorriso Coleta de Entulho Ltda ME – R$ 1.100,00; 

Souza Neto e Souza Ltda – R$ 5.536,90; SS Serviços e Manutenção 

Hidráulicos Ltda ME – R$ 300,00; Stamp Distribuidora de Malhas Ltda – R$ 

2.503,59; Substação 138 Distrito Industrial Cuiabá – R$ 55.853,88; 

Supertec Peças e Serviços Ltda EPP – R$ 13.381,87; T. C. Comércio de 

Máquinas para Escritório Ltda EPP – R$ 140,00; Taiamã Plaza Hotel Ltda – 

R$ 1.578,78; Taiamã Pneumática e Automação Ltda ME – R$ 16.885,09; 

TCN Terraplanagem e Pavimentação Ltda EPP – R$ 82.602,82; Telastem 

Peneiras para Analises Ltda – R$ 4.990,00; Terra Tratores Comercio de 

Peças e Serviços Ltda ME – R$ 6.124,00; Toledo do Brasil Industria de 

Balanças Ltda – R$ 3.512,43; Toninho Locação de Maquinas EIRELI ME – 

R$ 13.503,30; Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda – R$ 

1.555,99; Trael Transformadores Elétricos Ltda – R$ 6.084,43; Transporte 

Rodoviário 1500 Ltda EPP – R$ 13.942,20; Transportes Cidade Ltda – R$ 

2.305,00; Transportes Transvidal Ltda (Matriz) – R$ 10.289,49; 

Transrapido Sinal Verde – R$ 294,12; Triade Atacado e Varejo Ltda ME – 

R$6.000,00; Tromink Industrial Ltda – R$ 42.600,00; TRR Rio Bonito 

Transportador Revendedor e Retalhista de Petróleo Ltda – R$ 108.239,32; 

Uanderson Rodrigues Siqueira – R$ 3.000,00; Universal Química Ltda EPP 

– R$ 869,40; V T Arjona de Almeida ME – R$ 13.083,10; Vale Pneus e 

Equipamentos Ltda EPP – R$ 10.869,00; Valtra Administradora de 

Consórcios Ltda – R$ 356.763,82; Valtra Administradora de Consórcios 

Ltda – R$ 234.289,70; Vanessa T Casarini ME – R$ 715,00; Velasio Mauro 

Schwingel – R$ 657,22; Viação Xavante Ltda – R$ 100,00; Vignoto e 

Vignoto Ltda – R$ 1.900,00; Vinicius Mecca – R$ 5.000,00; Vitoria Material 

de Construção Ltda ME – R$ 1.792,79; Vitorino Dalla Libera – R$ 540,69; 

Volmir Gelson Edel ME – R$ 1.268,49; Waldemir Roberto do Nascimento 

EPP – R$ 1.987,26; Wall Center Construção e Acabamento – R$ 504,46; 

White Martins Gases Industriais do Norte Ltda – R$ 254,89; Widal 

Marchioretto – R$ 4.878,34; Widal Marchioretto – R$ 4.878,34. 

EXTRACONCURSAIS (art. 84, LRF): CREDORES EXTRACONCURSAIS (art. 

84, inciso I): Flaviano Kleber Taques Figueiredo (Administrador Judicial) – 

R$ 2.000.000,00 (valor fixado na sentença de quebra); Clayton da Costa 

Motta (Auxiliar Contábil na Recuperação Judicial) – R$ 291.690,44. 

CREDORES TRABALHISTAS CONSIDERADOS TITULARES DE CRÉDITOS 

EXTRACONCURSAIS, NOS TERMOS DO ART. 67 E DO INCISO V, DO ART. 

84 DA LRF: Adenilson Martins Siqueira – R$ 9.375,14; Adriano De Moura – 

R$ 11.000,00; Alfredo Nonato Da Silva – R$ 4.400,00; Antonio Armando Da 

Silva Conceição – R$ 4.700,00; Antonio Batista Sales – R$ 11.924,00; 

Antonio De Padua Santiago Silva – R$ 11.500,00; Antonio Marcos De 

Aguiar – R$ 4.900,00; Aurelio Yassuo Shimizu – 13.400,00; Camila 

Brandão De Souza – R$ 5.800,00; Camilo Rodrigues – R$ 10.000,00; 

Carlos Humberto Da Silva Rodrigues – R$ 14.500,00; Carlos Mario Virginio 

Zani – R$ 35.000,00; Catarina Francisca De Aguiar – R$ 5.500,00; Clovis 

Lourenço Gomes – 12.750,00; Daniel Da Silva Souza – R$ 14.500,00; 

Denner Fontes Pereira – R$ 5.000,00; Dimas Candido Xavier Junior – R$ 

8.050,00; Domingos Alves De Souza – R$ 15.250,00; Euripedes Barcanufe 

Rodrigues – R$ 13.500,00; Fabiana Fernandes Diniz – R$ 14.000,00; 

Fernando Alves Da Silva – R$ 8.188,84; Francineia Antonia De Oliveira – 

R$ 14.000,00; Francisco Barbosa Gomes Filho – R$ 12.000,00; Heber 

Leoncio Costa E Silva – R$ 2.600,00; Helio Benedito Da Costa – R$ 

13.054,79; Jacqueline De Oliveira Teixeira – R$ 12.000,00; Jauri Stelle – R$ 

10.268,46; Joao Luiz Ramos – R$ 13.000,00; Jonas Bulhão Junior – 

10.300,00; Jose Sebastião Da Cruz – R$ 8.700,00; Jose Soares Da Silva – 

R$ 55.000,00; Josenir da Silva Coelho – R$ 16.000,00; Josias Da Silva 

Santos – R$ 3.565,00; Jucinei Batista Martins – R$ 14.000,00; Juedir 

Santiago Pereira – R$ 17.000,00; Junior Camargo Da Silva – R$ 35.000,00; 

Junior Dos Santos Brites – R$ 5.490,00; Lara Cristina Proença Elias – R$ 

8.237,96; Luciana De Jesus Silva – R$ 7.000,00; Luciano Galdino De 

Almeida – R$ 17.000,00; Lucien Crystian Gonçalves – R$ 9.500,00; 

Lucineia Camargo Souza – R$ 2.788,50; Luiz Carlos Onorio Da Silva – R$ 

6.000,00; Maicon Dione Amorim de Souza – R$ 12.500,00; Maicon Tiago De 

Arruda – R$ 6.600,00; Manoel Davino De Queiroz – R$ 14.000,00; Manoel 

Fabio Rodrigues – R$ 14.000,00; Mario Alexandre Dias – R$ 14.800,00; 

Moacir De Lima – R$ 3.200,00; Neila Peixoto Ferreira Aguiar – R$ 

10.500,00; Paulo Cesar Bebiano – R$ 9.674,00; Pedro Junior Correia 

Rodrigues – R$ 4.700,00; Reinaldo Francisco Da Silva – R$ 7.500,00; 

Sidnei Da Silva – R$ 4.340,00; Silvano Rodrigues De Sousa – R$ 

12.946,00; Thallis Alvarenga Monteiro – R$ 3.000,00; Vanildo Ferreira Da 

Silva – R$ 14.500,00; Vantuir Dos Santos – R$ 14.110,00; Vilmar Gomes 

Nascimento – R$ 33.000,00; Wagner Pereira Ramos – R$ 9.000,00; Zilmar 

Francisco Da Silva – R$ 13.000,00.

Despacho/Decisão: Vistos. Recuperação Judicial de Grupal Agroindustrial 

S.A.. e outras. 1) Conforme ata juntada às fls. 7.613/7.622, observa-se 

que foi realizada a assembleia geral de credores (em continuação à AGC 

iniciada em 20.08.2015, com prorrogações em 07.10.2015, 10.12.2015, 

02.02.2016, 03.05,2016, e 13.05.2016), em cuja oportunidade o plano de 

recuperação judicial juntado às fls. 7.562/7.576 foi submetido à apreciação 

dos credores, obtendo, na classe garantia real, a aprovação de 50% em 

número de credores presentes e 28,65% em valor dos créditos presentes, 

enquanto na classe quirografária a aprovação se deu por 38% em número 

de credores presentes e 51% em valor dos créditos presentes. Após a 

assembleia-geral de credores, as recuperandas peticionaram requerendo 

que os votos dos Fundos de Investimento na classe garantia real fossem 

desconsiderados, alegando abuso do poder de voto, apontando que os 

créditos estão garantidos por alienação fiduciária e que não houve 
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alteração na forma de pagamento de tais credores, nos termos do art. 45, 

§ 3º, da LRF. Às fls. 7.739/7.742, os credores Incentivo Multisetorial I – 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, Incentivo Multisetorial II – 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e Piatã Fundo De 

Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado, 

diante do resultado da votação em assembleia, pleiteiam a convolação 

desta recuperação judicial em falência, pedido que foi reiterado às fls. 

8.356/8.361. O Ministério Público, no judicioso parecer de fls. 8.244/8.250, 

opinou pela convolação da recuperação judicial em falência, “em razão da 

falta de colaboração e comprometimento das empresas com o bom 

andamento do processo”. O administrador judicial juntou os relatórios de 

atividades das recuperandas referentes ao período de janeiro/2015 a 

agosto/2015, de setembro/2015 a abril/2016 e maio/2016 (fls. 6.836/6.847, 

7.886/7.898 e 8.258/8.266). Às fls. 8.503/8.509, a empresa Globo Indústria 

e Comércio de Alimentos Ltda. vem aos autos apresentar seu interesse 

em assumir as dívidas das recuperandas, requerendo a convocação de 

assembleia de credores para deliberar sobre esse ponto. Incumbe, ainda, 

relatar que tramita em apartado a Ação Ordinária de Exclusão de Crédito n. 

25186-94.2015.811.0041 (código 1004125), proposta pelo administrador 

judicial contra as recuperandas e os três Fundos de Investimentos 

credores daquelas, apontando suposta fraude e/ou simulação com 

relação à quantia de R$ 17.981.532,69 referente aos créditos dos citados 

credores, ressaltando-se que, na audiência de gestão realizada nestes 

autos no dia 02 de dezembro de 2015, Otaviano Muniz de Melo Junior, 

sócio do Grupo Grupal, chegou a confessar o desvio de valores 

decorrentes das operações junto aos citados Fundos de Investimento. É o 

relatório do essencial. Fundamento e Decido. 1.1. HOMOLOGAÇÃO DO 

PLANO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Trata-se de 

processo de recuperação judicial de Grupal Agroindustrial S.A. e outras, 

encontrando-se na fase de homologação ou não do plano levado à 

apreciação dos credores, nos termos do art. 58 da LRF. De início, 

verifica-se que de acordo com a ata da assembleia de credores (fls. 

7.613/7.622) o plano de recuperação judicial obteve a aprovação, na 

classe garantia real, de 50% em número de credores presentes e 28,65% 

em valor dos créditos presentes, enquanto na classe quirografária a 

aprovação se deu por 38% em número de credores presentes e 51% em 

valor dos créditos presentes. O art. 45, § 1º, da LRF estabelece que o 

plano levado a votação em assembleia deve obter voto favorável de mais 

da metade dos credores presentes em número e valor dos créditos, 

cumulativamente, nas classes garantia real e quirografária, para que seja 

considerado aprovado. O art. 58, § 1º, da LRF, por sua vez, prevê que, 

caso não aprovado o plano na forma exigida pelo art. 45 acima 

mencionado, o juízo poderá conceder a recuperação judicial quando o 

plano tiver obtido o voto favorável dos credores que representem mais da 

metade do valor dos créditos presentes na AGC, com a aprovação de pelo 

menos uma das classes e, na classe que o houver rejeitado, que tenha 

obtido voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados 

na forma do art. 45, §§ 1º e 2º, da LRF. No presente caso, observa-se 

que o plano apresentado pelas recuperandas não obteve a aprovação de 

nenhuma das classes de credores, nem mesmo atingindo os requisitos 

previstos no art. 58, § 1º, da LRF para a concessão da recuperação 

judicial pelo juízo, em situação que, de acordo com o art. 73, III, da LRF, 

impõe irremediavelmente a convolação desta recuperação judicial em 

falência. Acerca da inafastabilidade da decretação da falência diante da 

rejeição do plano pelos credores, segue a doutrina de Fabio Ulhoa Coelho: 

c) Rejeição de plano pela Assembleia dos Credores. Convocada pelo juiz, 

a Assembleia dos Credores apreciará, na mesma oportunidade, o plano de 

recuperação elaborado pelo requerente, eventuais planos alternativos (de 

credor, do administrador judicial ou do Comitê) e as objeções articuladas 

em juízo. Se da deliberação resultar a inexistência de qualquer plano de 

recuperação judicial – em razão da rejeição tanto do elaborado pela 

devedora quanto dos alternativos ou do acolhimento de objeção suscitada 

por credor –, o juiz deve sentenciar a falência. Assim, levando-se em 

conta que as recuperandas não atingiram os requisitos mínimos 

necessários para a concessão da recuperação judicial, já que não 

obtiveram a aprovação do plano na forma prevista no art. 45 e nem mesmo 

alcançaram os requisitos previstos no art. 58, § 1º, da LRF para a 

concessão da benesse legal pelo juízo, há que ser decretada a sua 

falência. 1.2. DO PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DOS VOTOS DOS FUNDOS DE 

INVESTIMENTO. Em que pese a imperatividade da lei quanto à decretação 

da falência em casos como o presente, na tentativa de reverterem a 

situação de quebra prevista no art. 73, III, da LRF, as recuperandas 

pretendem que os votos dos três Fundos de Investimentos credores sejam 

desconsiderados e assim o fazem sob os fundamentos de (i) abuso do 

direito de voto, com fundamento no art. 187 do Código Civil; (ii) os créditos 

estarem garantidos por alienação fiduciária; e (iii) inexistência de alteração 

da forma de pagamento proposta pelas recuperandas aos Fundos de 

Investimento, o que atrairia na espécie a incidência do art. 45, § 3º, da 

LRF, argumentos esses que serão analisados nas linhas a seguir. Quanto 

ao alegado abuso do direito de voto, cabe salientar que, a exemplo do que 

já decidiu o TJSP (RAI n. 2023163-19.2016.8.26.0000), para que se 

configure essa situação, é necessário apurar a conduta do titular do 

direito à luz da (i) viabilidade empresarial e da promoção social da 

empresa, (ii) da boa-fé e os usos e costumes empregados pelo titular do 

direito e (iii) da convergência de interesses com os demais credores. Em 

outras palavras, somente seria caracterizado o abuso do direito de voto 

se os credores em questão não tivessem qualquer motivo razoável para a 

rejeição do plano, vale dizer, em situação em que as empresas 

recuperandas se mostrem perfeitamente capazes de cumprir a finalidade 

precípua da Lei n. 11.101/2005 estampada no seu art. 47, com a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua 

função social e estímulo à atividade econômica. A realidade ilustrada nos 

autos, porém, demonstra que as recuperandas, há muito, não vêm 

atendendo quaisquer dos objetivos do processo de recuperação judicial 

acima delineados. Pelo contrário, têm apresentado prejuízos constantes 

em sua operação, conforme relatórios de atividades juntados pelo 

administrador judicial, segundo o qual as recuperandas não são capazes 

de “acumular disponibilidade em caixa ou lucro passível de ser utilizado 

para cumprimento de eventual plano de recuperação judicial” (fl. 6.845). 

Dessa maneira, torna-se forçoso reconhecer que a inviabilidade da 

empresa apontada pelos relatórios do auxiliar do juízo é motivo suficiente 

para justificar o voto desfavorável de qualquer credor, não havendo falar 

em abuso do direito de voto neste caso. Não é demais ressaltar que o 

próprio legislador já levou em consideração a possibilidade de credores 

com créditos relevantes influenciarem sobremaneira na aprovação do 

plano, e tanto é que instituiu a previsão do § 1º do art. 58 da LRF (cram 

down), cujo dispositivo legal torna possível a concessão da recuperação 

judicial quando preenchidos os requisitos ali previstos, mesmo que uma 

das classes tenha rejeitado o plano. Isso significa dizer que o 

reconhecimento do abuso de poder de voto, com fundamento (ou não) no 

art. 187 do Código Civil, somente seria cabível em situações 

excepcionalíssimas, de inquestionável excesso aos limites impostos pelo 

seu fim econômico, pela boa-fé ou pelos bons costumes, o que não se 

vislumbra no presente caso. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São 

Paulo vem decidindo: Agravo de instrumento. Decisão recorrida que 

convolou a recuperação judicial em falência, após rejeição do plano. 

Alegação de abuso do direito das credoras que rejeitaram o plano de 

recuperação, sob o fundamento de que buscam injustificadamente a 

falência da recuperanda. Alegações genéricas. Teoria do abuso do direito. 

Aplicabilidade direta ao direito societário do art. 187 do CC. Necessidade 

de que o exercício do direito exceda manifestamente o fim a que se 

destina. A mensuração do excesso deve ser baseada na possibilidade de 

preservação da empresa, na boa-fé, bem como se há convergência dos 

interesses dos credores. Situação narrada nos autos que revela a 

inocorrência de abuso do direito, diante da exposição dos motivos e dos 

demais elementos dos autos que justificam o voto desfavorável da 

credora COMGÁS. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 

Recurso improvido. (TJSP. Relator(a): Hamid Bdine; Comarca: Suzano; 

Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do 

julgamento: 13/07/2016; Data de registro: 14/07/2016). No que diz respeito 

à alegação de que os créditos seriam garantidos por alienação fiduciária 

e, por isso, não deveriam ser computados na AGC, verifica-se que tal tese 

também não encontra respaldo jurídico. Isso porque os referidos créditos 

estão inseridos na lista de credores elaborada pelo administrador judicial – 

não impugnada pelas recuperandas a tempo e modo devidos – e dela só 

sairão depois de decisão judicial a respeito, e também porque o art. 39, § 

2º, da LRF é expresso ao estabelecer que nenhuma deliberação da 

assembleia será invalidada em razão de posterior decisão judicial sobre os 

créditos inscritos na lista de credores. Já quanto à alegada manutenção 

das condições de pagamento (art. 45, § 3º, da LRF), as recuperandas, 

como de costume no decorrer destes autos, não trouxeram elementos 

concretos que autorizassem este juízo a concluir pela inexistência 

absoluta de modificação da forma de pagamento proposta aos credores 
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em questão. Neste particular aspecto, limitaram-se a deduzir suas 

alegações sem instruí-las com documentos que demonstrassem que todos 

os créditos dos Fundos inscritos na classe garantia real estariam 

garantidos integralmente por alienação fiduciária, ou melhor, que as 

supostas garantias fiduciárias existentes cobririam o valor total dos 

créditos, e, por conseguinte, não seriam, de forma alguma, atingidos pelas 

formas de pagamento propostas pelo plano. Some-se a tudo isso o fato de 

que a apuração dos créditos de titularidade dos Fundos de Investimento 

está judicializada, tanto nas impugnações de crédito de códigos 934913, 

934812 e 935444, como também e principalmente na Ação Ordinária 

proposta pelo administrador judicial de código n. 1004125, mencionada no 

precedente relatório. Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos 

RAIs n. 112.580/2015, 112.582/2015 e 112.583/2015 já determinou que os 

votos dos Fundos de Investimento fossem colhidos na AGC levando-se 

em conta o seu valor de face (e assim de fato ocorreu), de forma que 

qualquer tese ou decisão contrária quanto aos votos de tais credores 

configuraria ofensa à superior determinação daquela egrégia Corte de 

Justiça. Por tais razões, o indeferimento do pedido de invalidação dos 

votos dos credores Fundos de Investimento é a decisão mais acertada 

para o caso vertente, de maneira que, diante da rejeição do plano pela 

assembleia geral de credores, a convolação desta recuperação judicial em 

falência é medida que se impõe, nos termos do art. 73, III, da LRF. 1.3. DA 

INVIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS RECUPERANDAS. Na 

realidade, a decretação da falência das recuperandas no presente caso 

justifica-se não apenas pela desaprovação do plano pela coletividade de 

credores, como também por todo o histórico econômico-financeiro 

evidenciado no curso deste processo de recuperação judicial, que 

demonstra que as empresas requerentes realmente não têm condições 

para se restabelecerem no mercado. Aliás, muito embora certa parcela da 

doutrina e jurisprudência nacional entenda pela impropriedade de o Poder 

Judiciário se imiscuir na análise da viabilidade do plano, incumbe ressaltar 

que necessariamente cabe ao Judiciário zelar pelo atendimento da 

finalidade do instituto da recuperação judicial, delineado no art. 47 da Lei n. 

11.101/2005, in verbis: Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica. Como já mencionado, o objetivo da recuperação judicial é 

permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 

e dos interesses dos credores, a fim de propiciar a preservação da 

empresa e o cumprimento da sua função social. No entanto, a 

recuperação da empresa não é algo que deve ser buscado a qualquer 

custo, principalmente quando a preservação desta acaba acarretando 

prejuízos aos trabalhadores, fornecedores, parceiros, fisco e credores 

em geral, como neste caso da Grupal Agroindustrial S.A. Nesse sentido 

segue a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho: Nem toda falência é um mal. 

Algumas empresas, porque são tecnologicamente atrasadas, 

descapitalizadas ou possuem organização administrativa precária, devem 

mesmo ser encerradas. Para o bem da economia como um todo, os 

recursos – materiais, financeiros e humanos – empregados nessa 

atividade devem ser realocados para que tenham otimizada a capacidade 

de produzir riqueza. Assim, a recuperação da empresa não deve ser vista 

como um valor jurídico a ser buscado a qualquer custo. Pelo contrário, as 

más empresas devem falir para que as boas não se prejudiquem. Quando 

o aparato estatal é utilizado para garantir a permanência de empresas 

insolventes inviáveis, opera-se uma inversão inaceitável: o risco da 

atividade empresarial transfere-se do empresário para os seus credores. 

Vê-se, portanto, que a aplicação do princípio da função social da empresa 

precisa ocorrer não apenas do ponto de vista das recuperandas, como 

também e principalmente visando resguardar os interesses da comunidade 

atingida pelas suas atividades empresariais. Essa necessidade, aliás, foi 

mencionada pelo Senador Ramez Tebet no parecer da Comissão de 

Assuntos Econômicos sobre o PLC n. 71 de 2003, que deu origem à Lei n. 

11.101/2005, sendo traduzida no princípio da retirada do mercado de 

sociedades ou empresários não recuperáveis da seguinte forma: Caso 

haja problemas crônicos na atividade ou na administração da empresa, de 

modo a inviabilizar sua recuperação, o Estado deve promover de forma 

rápida e eficiente sua retirada do mercado, a fim de evitar a 

potencialização dos problemas e o agravamento da situação dos que 

negociam com pessoas ou sociedades com dificuldades insanáveis na 

condução do negócio. Desse modo, diante de situações em que a 

inviabilidade da empresa ressai incontestável dos autos, notadamente 

quando atestada por laudos tecnicamente elaborados pelos auxiliares do 

juízo, o Poder Judiciário não pode deixar de intervir, buscando proteger os 

interesses sociais ligados à empresa em dificuldades, igualmente com 

fundamento no art. 47 da LRF. Nesse passo da fundamentação se torna 

oportuno transcrever trecho do voto do Desembargador Pereira Calças, 

do TJSP, no Agravo de Instrumento n. 2112425-14.2015.8.26.0000, julgado 

em 16 de dezembro de 2015, in verbis: (...) o princípio da preservação da 

empresa, que tem fundamento constitucional no princípio da função social 

da propriedade e dos meios de produção, e é a pedra angular da Lei nº 

11.101/2005, não implica a concessão de forma ampla e ilimitada do 

instituto da recuperação de empresa, pois dele decorrem outros 

postulados, como o de que a recuperação das sociedades empresárias 

só deve ser concedida para aquelas que se mostrarem recuperáveis, 

impondo-se, nesta linha, que o Estado deve retirar do mercado as 

empresas que evidenciarem não ter condições de lograr a recuperação. 

No presente caso, verifica-se que a realidade ilustrada nos autos aponta a 

absoluta inviabilidade das recuperandas, que não apresentam a 

capacidade econômico-financeira necessária para honrar as suas dívidas 

e tal fato, registre-se, tem base nos relatórios de atividades juntados pelo 

administrador judicial no decorrer destes autos, dos quais se destacam 

aqueles juntados às fls. 5.176/5.203, 6.836/6.847, 7.886/7.898 e 

8.258/8.266. Em todos esses relatórios o auxiliar do juízo afirma que, a 

partir dos documentos contábeis apresentados pelas recuperandas, a 

conclusão é de que estas não auferem receita suficiente para absorver 

os custos e despesas de sua operação e, por conseguinte, não são 

capazes de “acumular disponibilidade em caixa ou lucro passível de ser 

utilizado para cumprimento de eventual plano de recuperação judicial” (fl. 

6.845). Especialmente à fl. 5.185, o administrador judicial ressalta: O 

relatório da auditoria concluiu que o patrimônio líquido acumulado pelo 

Grupo Palhano é negativo e segundo os balancetes contábeis, a 

realização de todo o seu ativo, recursos financeiros e estoques, não são 

suficientes para pagar os passivos reconhecidos, demonstrando que o 

extenso tempo em que permaneceu sob o manto da blindagem não foi 

suficiente para promover a retomada solida das suas atividades, quiçá 

agora sem as benesses da lei? O auxiliar do juízo acrescenta, ainda, que 

(fl. 5.186): (...) Sendo assim Excelência, do acompanhamento desta 

situação econômica nos últimos seis meses, conclui, sem mais delongas, 

que as empresas recuperandas vivem uma situação extremamente 

precária e demonstra uma possível situação de insolvência econômica, 

que poderá ser agravada acaso não seja tomada uma medida drástica, 

levando não somente às empresas recuperandas a prejuízo irreparável, 

como também todos os credores. (...) Assim Excelência, a atual situação 

das empresas recuperandas sugere que estas, ao reverso de criar 

ambiente propício para a retomada das atividades empresariais, estão 

apenas utilizando-se do regime de recuperação judicial como um artifício 

para postergar o vencimento das suas obrigações, sem qualquer 

perspectiva de se encontrar meios para a superação da sua situação de 

debilidade econômica, indo de encontro à finalidade para a qual foi criada 

a Lei nº 11.101/2005. O relatório acima parcialmente transcrito foi 

apresentado em junho de 2015, todavia, a situação debilitada das 

recuperandas manteve-se ao longo dos meses, tal como ilustrado nos 

últimos pareceres juntados pelo zeloso administrador judicial (fls. 

7.886/7.898 e 8.258/8.266), referentes ao período de setembro/2015 a 

maio/2016, que apontam que as empresas vêm operando com prejuízo 

constante (no valor de R$ 13.057.077,00 de setembro a dezembro/2015, 

no valor de R$ 1.970.476,00 de janeiro a abril/2016 e no valor de R$ 

691.148,00 no mês de maio/2016). Nesse ponto, observa-se que a 

justificativa trazida pelas recuperandas para os prejuízos apresentados 

(fls. 8.362/8.381) – de que estes seriam decorrentes dos lançamentos dos 

custos de aluguel e da depreciação e não causariam impacto no fluxo de 

caixa da empresa –, nem de longe serve para desconstituir a sua 

inviabilidade apontada pelo administrador judicial, uma vez que o fato de 

não haver saída de caixa para o pagamento dos custos com aluguel ou da 

depreciação não altera o resultado econômico da empresa traduzido no 

seu demonstrativo de resultado, ou seja, o fato de a empresa não ter pago 

os alugueis lançados não a desobriga de pagá-los. Nesse contexto, 

constata-se que as recuperandas têm apresentado problemas crônicos 

na sua atividade, que mesmo com os benefícios alcançados com a 

tramitação deste processo – tais como a suspensão da cobrança dos 

créditos concursais e a blindagem quanto aos seus bens essenciais – não 

foram superados, de maneira que a sua retirada do mercado, com o fim de 
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proteger aqueles que com ela negociam, é medida imperiosa. Diante da 

constatação irrefutável da inviabilidade da empresa, o Tribunal de Justiça 

de São Paulo vem decidindo no sentido de ser cabível a convolação da 

recuperação judicial em falência, mesmo que não haja perfeito 

enquadramento em uma das hipóteses do art. 73 da LRF, tal como se 

extrai do julgado a seguir: Agravo de instrumento. Recuperação judicial 

convolada em falência. Paralisação das atividades da recuperanda desde 

outubro de 2015. Empresa que foi despejada pelo proprietário do imóvel 

em que a fábrica estava instalada. Notícia de que o maquinário estaria 

quebrado. Fatos reconhecidos pela própria agravante. Ausência de 

indícios de que as supostas tratativas com investidores nacionais e 

estrangeiros mencionadas em vias de se concretizar. Irrelevância da 

situação não se enquadrar especificamente em nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 73 da Lei n. 11.101/05. Demonstração da impossibilidade 

de cumprimento do plano de recuperação judicial que autoriza a 

convolação em falência. Recurso improvido. (TJSP. RAI n. 

2106253-22.2016.8.26.0000. Relator(a): Hamid Bdine; Comarca: Paulínia; 

Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do 

julgamento: 19/10/2016; Data de registro: 20/10/2016). Dessa maneira, em 

sintonia com o judicioso parecer do Ministério Público, torna-se forçoso 

reconhecer que a convolação desta recuperação judicial em falência é a 

medida mais coerente a ser tomada, não apenas porque o plano foi 

rejeitado pela assembleia de credores, como também porque as empresas 

não apresentam viabilidade, tal como atestado pelos relatórios do 

administrador judicial. 1.4. DA PROPOSTA APRESENTADA POR GLOBO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Passo doravante a analisar a petição de 

fls. 8.503/8.509, por meio da qual a empresa Globo Indústria e Comércio de 

Alimentos Ltda. vem aos autos apresentar seu interesse em assumir as 

dívidas das recuperandas, ressaltando-se que a apreciação do 

mencionado petitório não alterará o conteúdo já decidido acima, motivo por 

que é feita neste momento, nas linhas a seguir. Na mencionada 

manifestação, a empresa Globo, que sequer é credora inscrita neste 

processo, assevera que “como garantidora e avalista do plano de 

recuperação, tem condições de viabilizar o pagamento dos credores, seja 

através de receitas da prestação de serviços das recuperandas; seja 

através da obtenção de linhas de crédito para isso e para viabilizar as 

atividades das recuperandas(...); seja através da emissão de valores 

mobiliários”, acrescentando que “acredita a requerente que pode assumir 

e honrar todas as obrigações previstas no plano” (fl. 8.508). Data vênia, é 

verossímil dizer que se trata de mais uma artimanha das autoras para 

atrasar o trâmite processual, não merecendo, portanto, qualquer crédito 

por parte deste juízo. Tanto essa premissa é pertinente que não 

apresentou elementos concretos que demonstrassem a sua capacidade 

efetiva de honrar as dívidas das recuperandas, limitando-se a trazer sua 

demonstração de resultado do exercício em 31/07/2016, bem como 

contratos de empréstimos/fomento mercantil que, por si sós, nem de longe 

serviriam para dar a segurança necessária aos credores sujeitos a esta 

recuperação judicial. Aliás, a análise da viabilidade de um projeto de 

investimento deve se ater não apenas a aspectos econômicos de uma 

empresa (ilustrados no seu DRE), como também às suas particularidades 

financeiras (constantes do seu relatório de fluxo de caixa e Balanço 

Patrimonial), tudo analisado em conjunto, com base em elementos seguros 

acerca da sua situação, permitindo uma visão geral quanto à realidade 

vivenciada pela empresa. No presente caso, a Globo diz “acreditar” (?) 

(ou seja, não tem certeza alguma) que é capaz de honrar as dívidas das 

recuperandas. Isso autoriza concluir que nem mesmo a Globo fez o devido 

estudo da viabilidade da proposta por ela apresentada nestes autos, 

porque, se assim não fosse, afirmaria veementemente que a empresa é 

capaz de cumprir as obrigações das recuperandas, que, diga-se, 

ultrapassam o número de R$ 150 milhões. Contribui ainda mais para 

fragilizar a proposta em questão o fato de que a referida empresa tem 

como sócia uma pessoa jurídica que é constituída por sócio das 

recuperandas (a ANP 22 Investimentos e Participações Ltda. – EPP, 

administrada por Paulo Roberto Palhano), cuja situação de instabilidade 

econômico-financeira já foi mais do que demonstrada nestes autos. 

Some-se a essa particularidade o fato de que o administrador judicial, no 

seu relatório de atividades de fls. 7.886/7.898, já apontou a empresa Globo 

como possível componente de grupo econômico junto às recuperandas, 

de modo que, caso constatada essa situação, após o devido processo 

legal, não será faculdade da Globo responder pelos débitos das 

recuperandas, mas, sim, obrigação. Ademais, como já mencionado acima, 

este processo de recuperação judicial já perdura há quase três anos, 

período no qual as recuperandas apresentaram pelo menos três planos 

diferentes, postergando ao máximo o cumprimento das suas obrigações 

processuais, sempre apresentando prejuízo e, somente agora, depois de 

o próprio administrador judicial constatar que a Globo está operando 

dentro das instalações das recuperandas, é que essa empresa surge 

apresentando-se como interessada em adimplir todas as dívidas das 

recuperandas. A atual fase desta recuperação judicial, que repise-se, a 

contragosto deste juízo, já se arrasta por quase três anos, já não permite 

mais o acolhimento da pretensão das recuperandas e da empresa Globo, 

que, como acima explicitado, demandaria acurada instrução, com a 

demonstração da viabilidade da proposta e da robusta capacidade 

financeira da Globo, especialmente por se tratar de empresa que tem na 

sua composição societária um dos sócios das recuperandas. Com essas 

considerações, rejeito o pedido de fls. 8.503/8.509, formulado pela 

empresa Globo Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. 1.5. DISPOSITIVO. 

Em face do acima exposto, diante da rejeição do plano de recuperação 

judicial pela assembleia-geral e credores e considerando, ainda, a 

inviabilidade das empresas atestada pelo administrador judicial, CONVOLO 

EM FALÊNCIA a Recuperação Judicial das empresas GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S.A., inscrita no CNPJ sob n. 08.045.552/0001-28, 

GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA., inscrita no CNPJ sob n. 

10.574.443/0001-40, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO 

LTDA., inscrita no CPNJ sob n. 05.487.834/0001-97, PADRÃO 

AGROINDUSTRIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob n. 10.570.229/0001-15, e 

EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA., inscrita no 

CNPJ sob n. 07.826.810/0001-40, que têm como sócios/administradores 

NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO, inscrita no CPF 

sob n. 233.359.168-23, PAULO ROBERTO PALHANO, inscrito no CPF sob 

n. 203.390.621-34, OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR, inscrito no CPF 

sob n. 469.189.221-49, TIAGO ALVES PALHANO, inscrito no CPF sob n. 

896.552.221-87, PAULO ALVES PALHANO, inscrito no CPF sob n. 

896.308.071-49, FERNANDO CESAR SILVA RODRIGUES, inscrito no CPF 

sob n. 847.399.241-53, e KASSIANA CAPELEZZO PALHANO, inscrita no 

CPF sob n. 004.744.579-3, (...) b) mantenho como administrador judicial Dr. 

Flaviano Kleber Taques de Figueiredo, OAB/MT n. 7348, com endereço 

profissional à Av. Historiador Rubens de Mendonça, n°. 2000, sala 1006, 

Edifício Centro Empresarial Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone (65) 3025-6703, 

que deverá ser intimado pessoalmente para, em 48 (quarenta e oito) 

horas, dizer se aceita o encargo e, sendo o caso, comparecer na 

Secretaria desta Vara Cível para prestar o compromisso legal de bem e 

fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a 

ele inerentes, nos termos do art. 33 da LRF. Quanto aos honorários do 

auxiliar do juízo, revendo em parte a decisão firmada no início destes 

autos, fixo como valor devido e proporcional ao período em que tramitou a 

recuperação judicial o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais), levando em conta o trabalho realizado, as especificidades da 

causa. Dessa quantia, deverão ser descontados os honorários já 

recebidos pelo administrador judicial, devendo o remanescente ser pago 

com preferência nesta falência. No que se refere aos honorários para a 

condução deste processo de falência, estabeleço na proporção de 3% 

(três por cento) do valor de venda do ativo das falidas, considerando a 

sua capacidade de pagamento e os trabalhos a serem desempenhados, 

sem prejuízo de readequação no decorrer dos autos, diante de eventuais 

incidentes. Como adiantamento dos honorários, deverá ser paga a quantia 

mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) diretamente ao administrador 

judicial, mediante recibo. (...) e) A lista de credores a ser apresentada 

pelas falidas conforme item a, iv, acima, deverá integrar o edital do art. 99, 

parágrafo único, da LRF, a ser publicado juntamente à íntegra desta 

decisão, com a advertência de que os credores terão o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações 

de crédito ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. f) Fixo 

o termo legal da falência em 90 dias antes do pedido de recuperação 

judicial, estabelecendo-o na data de 15 de agosto de 2013 (art. 99, II). g) 

Determino, nos termos do art. 99, inciso V, a suspensão de todas as 

ações ou execuções contra as falidas (empresas), ressalvadas as 

hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei. h) Proíbo a 

prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens das falidas, 

sem autorização judicial e do Comitê de Credores (se houver) (art. 99, 

inciso VI). (...) Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

apresentar diretamente ao administrador judicial suas habilitações ou 

divergências quanto aos créditos supramencionados (art. 7º, § 1º da lei 
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11.101/05). Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que foi 

nomeado como administrador judicial o Dr. Flaviano Kleber Taques de 

Figueiredo, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº 7.348, com escritório 

profissional sito na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 2.000, sala 

1.007, 10º andar, Ed. Centro Empresarial Cuiabá, bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, CEP 78.050-000, telefone (65) 3025-6703, e-mail 

flaviano.taques@feo.adv.br, franqueando-se, por intermédio do aludido 

administrador judicial, a consulta dos documentos atinentes às falidas.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILO OLIVEIRA 

CARILLI, digitei.

Cuiabá, 25 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.: 1319254 Nr: 13002-04.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, 

DEOCLECIO ADAO PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEOCLECIO ADAO PAZ - 

OAB:16519/PR, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 

OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE NICOLA 

BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP

 Impulsionando o feito, intimo a síndica e o requerente, Dr. Deóclecio Adão 

Paz, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232345 Nr: 15656-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA EMANUELLE BASSO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

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

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

Administrador Judicial, promovo sua republicação para tal fim: "Visto. 

Renove-se vista ao administrador judicial para que emita parecer sobre o 

mérito, no prazo de 10 dias úteis. Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para parecer. Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1278111 Nr: 1263-34.2018.811.0041

 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: CLEVERTON DE PAULA VITOR, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA, 

MECANICA TAVARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - 

OAB:16.080/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 971438 Nr: 9964-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO FAQUINELLO LTDA, VALTER 

FAQUINELLO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAHUM COM TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Impulsiono o feito para, novamente, intimar o Administrador Judicial, para 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1299493 Nr: 8323-58.2018.811.0041

 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: OSVALDO PORFÍRIO DA SILVA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 924030 Nr: 45886-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANDONÁ E CIA LTDA, ISRAEL JOÃO ZANDONÁ, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SEADI LIPP - 

OAB:66.550/RS, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7.348-MT, RAFAEL FEISTAUER NASCIMENTO - OAB:63.268/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Tendo em vista o não cadastramento do advogado da parte autora, o qual 

já se encontra devidamente cadastrado, envio para republicação a 

intimação para que que se manifeste nos autos no prazo de quinze(15) 

dias, conforme despacho transcrito:Vistos. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à petição do administrador 

judicial de fls. 19/31, juntando os documentos comprobatórios que 

entender pertinentes, sempre atenta à disposição do art. 9º da LRF. 

Igualmente, vê-se que esta habilitação de crédito foi proposta ainda 

durante a fase de recuperação judicial da empresa Itahum Comércio 

Transporte e Exportação Ltda. e outras, por dependência ao processo n. 

50992-05.2013.811.0041 (código 847490). Assim, tendo em vista a 

decretação da falência da empresa requerida, que se deu na data de 11 

de novembro de 2016, naqueles mesmos autos, com o objetivo de 

aproveitar os atos processuais e em atenção ao que dispõe o art. 80 da 

LRF, deverá a parte autora, no prazo de 15 dias, apresentar os cálculos 

atualizados do seu crédito até a data do decreto falimentar, nos termos do 

que prevê o art. 9º, II, da LRF. Na sequência, intime-se o administrador 

judicial para se manifestar em 05 dias, bem como dê-se ciência às falidas, 

nas pessoas dos seus advogados constituídos no processo principal (art. 

103, parágrafo único, da LRF). Com as manifestações nos autos, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Cuiabá, 11 de junho de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães
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 Cod. Proc.: 1157304 Nr: 34825-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON CAMPOS MOREIRA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GREGORY S. DA SILVA - 

OAB:18989/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1304520 Nr: 9542-09.2018.811.0041

 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: DENIS MATHEUS BELINI, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL TUR EXECUTIVA VIAGENS E 

TURISMO EIRELI - ME

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

OAB:, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B

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

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

 Certifico que decorreu o prazo para manifestação da recuperanda sem 

que houvesse qualquer manifestação dentro do prazo legal. Impulsionando 

o feito, procedo a intimação do administrador judicial para se pronunciar 

em 05 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1015324-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EFIGENIA DA C MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA HELENA PEREIRA DE MATOS (RÉU)

TIBURCIO HONORATO DE ALMEIDA (RÉU)

PESSOAS DESCONHECIDAS (RÉU)

JOSÉ ARMELINDO RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES (TERCEIRO INTERESSADO)

FELIPE DE MELO DORILEO LOUZICH OAB - MT0017841A (ADVOGADO)

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES OAB - MT0003321A (ADVOGADO)

LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO OAB - 

SP0248526A (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1015324-48.2016.8.11.0041. AUTOR: MARIA EFIGENIA DA C MONTEIRO 

RÉU: PESSOAS DESCONHECIDAS, TIBURCIO HONORATO DE ALMEIDA, 

JOSÉ ARMELINDO RODRIGUES, MARCIA HELENA PEREIRA DE MATOS 

Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Ministério 

Público, conforme parecer ofertado sob Id. 13261858, visto que há 

questões importantes a serem dirimidas, como a representação 

processual, bem como a região é conhecida pelo aumento dos conflitos 

possessórios. 2. Desta feita, nos termos do artigo 357, §3º do CPC 

designo audiência de saneamento para o dia 09 de Outubro de 2018, às 

16h30min, para solucionar as questões que surgiram neste feito. 3. 

Intime-se as partes para comparecerem ao ato, bem como dê ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Cuiabá, 18 de julho de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito
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Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Ministério 

Público, conforme parecer ofertado sob Id. 13261858, visto que há 

questões importantes a serem dirimidas, como a representação 

processual, bem como a região é conhecida pelo aumento dos conflitos 

possessórios. 2. Desta feita, nos termos do artigo 357, §3º do CPC 

designo audiência de saneamento para o dia 09 de Outubro de 2018, às 

16h30min, para solucionar as questões que surgiram neste feito. 3. 

Intime-se as partes para comparecerem ao ato, bem como dê ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Cuiabá, 18 de julho de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1015324-48.2016.8.11.0041. AUTOR: MARIA EFIGENIA DA C MONTEIRO 

RÉU: PESSOAS DESCONHECIDAS, TIBURCIO HONORATO DE ALMEIDA, 

JOSÉ ARMELINDO RODRIGUES, MARCIA HELENA PEREIRA DE MATOS 

Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Ministério 

Público, conforme parecer ofertado sob Id. 13261858, visto que há 

questões importantes a serem dirimidas, como a representação 

processual, bem como a região é conhecida pelo aumento dos conflitos 

possessórios. 2. Desta feita, nos termos do artigo 357, §3º do CPC 

designo audiência de saneamento para o dia 09 de Outubro de 2018, às 

16h30min, para solucionar as questões que surgiram neste feito. 3. 

Intime-se as partes para comparecerem ao ato, bem como dê ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Cuiabá, 18 de julho de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito
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SP0248526A (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1015324-48.2016.8.11.0041. AUTOR: MARIA EFIGENIA DA C MONTEIRO 

RÉU: PESSOAS DESCONHECIDAS, TIBURCIO HONORATO DE ALMEIDA, 

JOSÉ ARMELINDO RODRIGUES, MARCIA HELENA PEREIRA DE MATOS 

Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Ministério 

Público, conforme parecer ofertado sob Id. 13261858, visto que há 

questões importantes a serem dirimidas, como a representação 

processual, bem como a região é conhecida pelo aumento dos conflitos 

possessórios. 2. Desta feita, nos termos do artigo 357, §3º do CPC 

designo audiência de saneamento para o dia 09 de Outubro de 2018, às 

16h30min, para solucionar as questões que surgiram neste feito. 3. 

Intime-se as partes para comparecerem ao ato, bem como dê ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Cuiabá, 18 de julho de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1292207 Nr: 5628-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALZIZA RAPOSA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL DO NASCIMENTO, MARLEI PADILHA, 

LAÉRCIO DOS SANTOS ABREU, POLYANA MARTINS DE OLIVEIRA, 

DALMIRO SANTOS DE ABREU, LOTIVIA HEIN, JHAYCON DOS SANTOS, 

SILVANE DA MOTA, ALVINO TIMÓTEO DOS SANTOS, IVONE PEREIRA DA 

SILVA SANTOS, NAIR ANTÔNIA DA COSTA, ALZIRA DA SILVA ALVES 

RODRIGUES, EDENILSON EVARISTO, MONICA DOS SANTOS DE JESUS, 

ADRIANO CAETANO ALVES, RUDINEI RIBEIRO, ANTÔNIO BENTO 

RODRIGUES, ADÃO ADORNE, LINDINALVA DE OLIVEIRA GOMES, 

CLEUSA DA SILVA, EDEMAR BOERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR 

- OAB:23279/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.Acolho a emenda da inicial, no entanto, da análise dos autos verifico ser 

necessária a audiência preliminar para demonstração do exercício da 

posse e seu alcance, para posterior análise do pedido liminar.2.DESIGNO 

audiência preliminar para o dia 30/08/2018 às 13h30min. 3.Ressalto que as 

testemunhas deverão ser intimadas para comparecimento à audiência nos 

moldes do artigo 455, caput, do CPC.4.CITE-SE a parte embargada, por 

seus advogados, para contestarem a ação no prazo de 15 dias (art. 335, 

CPC), ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, CPC), bem como INTIME-OS, também por meio de seus 

advogados, para comparecerem à audiência preliminar.5.Dê ciência ao 

Ministério Público.6.Oportunizo ainda ao embargante, que no prazo de 15 

dias, traga aos autos a informação da atividade agropecuária exercida 

sobre o imóvel, bem como memorial descritivo assinado por profissional 

capacitado com a respectiva ART, e croqui de localização, visto que foram 

apresentadas documentos referente às questões ambientais, mas ainda 

não está clara a atividade exercida na área.7.Caso seja pecuária, que 

traga aos autos o extrato de movimentação do INDEA, e notas fiscais de 

aquisição de produtos e insumos, bem como de comercialização de 

animais, e em caso de agricultura, notas fiscais dos insumos adquiridos e 

produtos vendidos.8.Deverá ainda trazer informações acerca das 

principais vias de acesso e o local e se possível.9.Dê ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública desta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 348705 Nr: 19014-83.2008.811.0041

 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): ALBERTO LUIZ FRANCIO, CLAUDINO 

FRANCIO, GENTIL ANTONIO BAVARESCO, ANTONIO SEGUNDO PERIN, 

ALBERTO PERIN, FRANCISCO SERGIO TURRA, BRUNO SANTIN, VITALINO 

CECONCELLO, INDUSTRIA ARCO VERDE LTDA, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., ANTONIO CARLOS 

ZANOLLA, LUIZ CARLOS ZANOLA, CELSO FERNANDO ZANOLLA, 

PEDRINHO LUIZ ZANOLLA, FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA., 

VANDIR MATSCHINSKE, NEURI CARLOS FREDERICH SECCHI, GEOVANE 

SECCHI, JULIANA SECCHI, EDUARDO HARRY DURKS, CATARINA 

ZANOLLA, ESPOLIO DE ILSON MATSCHINSKE, ERNA PILGER, MARCOS 

ANTONIO VIECELLI, ANGELO BOTTEGA, ROSILENE BAUMGARDT 

BOTTEGA, DAVINO MARIANI, IDENIO MARIANI, ADEMIR BAMPI, MARIA 

SALETE BAMPI, ANGELA MARIA BAMPI, ESPOLIO DE ALESSANDRA 

BAMPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236666, 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, 

Ruben Marcos Seidl - OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, ANDRÉ LUIS STEIN FORTES - OAB:16.367/MT, ANDREI 

RAISER - OAB:16.481/MT, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - 

OAB:16253-B/MT, ANDRÉIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - 

OAB:59455/RS, ELAINE CRISTINA OGLIARI - OAB:9744, GABRIELA 

CRISTINA TORTONA DA SILVA - OAB:15.945, IRINEU ROVEDA JÚNIOR 

- OAB:5688-A/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, LUIS 

FELIPE LAMMEL - OAB:OAB/MT 7.133, MARCELO VIEIRA 

PODANÓSQUI - OAB:OAB/PR 27.344, NAIANE LOPES SOARES DE MELO 

- OAB:328.883/SP, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B/MT, NEVIO MANFIO - 

OAB:4390-A/MT, RAQUEL MANSANARO - OAB:SP. 271.599, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12.679-A/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427/MT

 Vistos em correição.

Existem pedidos de antecipação de tutela para cancelamento da 

averbação do sequestro em algumas matrículas, no entanto não vejo 

elementos para determinar, em caráter de urgência, o cancelamento de 

averbações/registros que foram realizados há mais de 10 anos. Se a 

parte durante 10 anos não se insurgiu contra a existência das averbações 

ou registros na sua matrícula, não há a referida urgência agora.

1 - Certifique-se quanto ao decurso do prazo do edital;

2 - Caso tenha decorrido, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública 

para a defesa dos réus citados por edital;

3 - Com a devolução dos autos, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

impugnar as contestações;

4 - Cadastre-se as partes e seus advogados que apresentaram 

contestação e INTIMEM-SE todas as partes para se manifestar sobre os 

pedidos de assistencia litisconsorcial.

5 - Após, colha-se parecer ministerial.

6 - O Gestor deverá verificar os termos de encerramento e abertura que 

estão sem assinatura.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 885006 Nr: 19854-83.2014.811.0041

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

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.129

 Vistos em correição.

Verifique o gestor as certidões de fls. 201, 202, 346 e 351, 263, haja vista 

que o processo não pode ter andamentos apócrifos.

Expeça-se ainda a intimação pessoal ao autor, tal como determinado à fl. 

352, vez que proferida há mais de sessenta dias e ainda não foi 

concluída.

Intime-se ainda o advogado Flávio José Ferreira, nos termos do artigo 104, 

§1º do CPC, para que, no prazo de 15 quinze dias, junte a procuração sob 

pena de não ratificação do ato praticado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1022951 Nr: 33373-91.2015.811.0041

 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: JÉSSICA PERES BUCAIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

ALBINO DA SILVA DUQUE, JOCINIL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, THAIANE PERES BUCAIR - OAB:12376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN ELISABETH 

NASCIMENTO - OAB:10276/MT, MIRIAN ELIZABETH NASCIMENTO - 

OAB:, WLADEMIR GALDINO DELGADO - OAB:9019/MT

 Isto posto, verificada a inexistência de omissão, obscuridade, contradição 

ou erro material e se tratando o recurso de inconformismo da parte 

embargante, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios, REJEITO os 

embargos de declaração ofertados. INTIMO as partes, via DJE, desta 

decisão. INTIMO, ainda, a parte ré para, querendo, impugnar a contestação 

ao pedido contraposto oferecida pela parte autora À Secretaria, 

DETERMINO: 1. Certifique-se o cumprimento integral da decisão de fls. 

482/485v, após concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 382422 Nr: 18978-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA, MARIA LUCIA 

CARVALHO DE ALMEIDA, ADALBERTO LEBRINHA CARVALHO DE 

ALMEIDA, RICARDO ALVES DE ALMEIDA, ROSÂNGELA CAVALCANTE 

SILVA DE ALMEIDA, REGINA ESTELA RONDON DE ALMEIDA, STELLA 

RONDON DE ALMEIDA MUNIZ, ROSSANO SILVA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO - 

OAB:8.858/MT, GALIANA CAMPOS CASTRO - OAB:8858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CERRI BUDOIA - 

OAB:19.960-B/MT, CAREN NEVES DA SILVA - OAB:11909/MT, CARLOS 

RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - OAB:10891, PAULO 

HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA 

FILHO - OAB:9906/MT

 CERTIFICOU E DOU FÉ de que, nos termos da Portaria 01/2018 deste 

Juízo, que instaurou a CORREIÇÃO ORDINARIA/2018, INTIMO A PARTE 

AUTORA, OU, A PARTE REQUERIDA, conforme o caso, A DEVOLVER O 

PROCESSO, no prazo de TRES DIAS, para ser correicionado. CERTIFICO, 

ainda, que nos termos do Art. 39 CNGC os prazos NÃO foram suspensos 

e, eventuais pedidos de restituição/dilação de prazo, deverão ser 

peticionados nos autos para analise da Magistrada. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1075562 Nr: 57764-13.2015.811.0041

 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: ANTONIO FRANCISCO PASSOS, DIRCEU DOS SANTOS, 

ELIAS NUNES DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA BARCELOS GOVEIA, JOSÉ 

AMADEUS RODRIGUES DA SILVA, JUAREZ MARQUES CANGUÇU, 

RAMIRO ANTUNES MACIEL, JOÃO LIMA DOS REIS, NILSON DE OLIVEIRA, 

OSMAR DA COSTA RODRIGUES, VALDEMAR DULINO MARES, RENATO 

EDSON LOPES FIUGEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO REGINALDO ROLDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595

 CERTIFICOU E DOU FÉ de que, nos termos da Portaria 01/2018 deste 

Juízo, que instaurou a CORREIÇÃO ORDINARIA/2018, INTIMO A PARTE 

AUTORA, OU, A PARTE REQUERIDA, conforme o caso, A DEVOLVER O 

PROCESSO, no prazo de TRES DIAS, para ser correicionado. CERTIFICO, 

ainda, que nos termos do Art. 39 CNGC os prazos NÃO foram suspensos 

e, eventuais pedidos de restituição/dilação de prazo, deverão ser 

peticionados nos autos para analise da Magistrada. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 753776 Nr: 5718-52.2012.811.0041

 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: ESPÓLIO DE ENEIDA FIGUEIREDO DA SILVA, JOSÉ 

CONDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA CONDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412/MT

 Vistos em correição.

1. INTIMO as partes, via DJE, para que compareçam a sessão de mediação 

designada para o dia 09/08/2018, às 08h30min, na central de conciliação e 

mediação desta comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1010198 Nr: 27646-54.2015.811.0041

 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: MARGARETH KRAUSE, KARLA KRAUSE BONA, KARIN 

KRAUSE BONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 

TERRA - MST, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos em correição.

1 – As partes saem intimadas para apresentar razões finais no prazo de 

15 dias. Iniciando-se para a parte autora em 25/07/2018.

2 – Após encaminhem-se os autos a d. Defensora Pública para apresentar 

as razões finais no prazo legal.

3 – Com as juntadas das razões finais, colha-se parecer ministerial 

encaminhando os autos para a 17ª Promotoria, haja vista a suspeição do 

promotor titular. Após, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 333692 Nr: 4310-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CEZAR ROSA LOPES, UBALDO JUVENIZ DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRANTE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LAFANI NOGUEIRA 

ALCÂNTRA - OAB:330607, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, 
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UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 CERTIFICOU E DOU FÉ de que, nos termos da Portaria 01/2018 deste 

Juízo, que instaurou a CORREIÇÃO ORDINARIA/2018, INTIMO A PARTE 

AUTORA, OU, A PARTE REQUERIDA, conforme o caso, A DEVOLVER O 

PROCESSO, no prazo de TRES DIAS, para ser correicionado. CERTIFICO, 

ainda, que nos termos do Art. 39 CNGC os prazos NÃO foram suspensos 

e, eventuais pedidos de restituição/dilação de prazo, deverão ser 

peticionados nos autos para analise da Magistrada. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 847095 Nr: 50642-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILCE FALCÃO MACHADO, JANÊ SIFUENTES 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CAPRIATA - 

OAB:16876, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT, KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

 CERTIFICOU E DOU FÉ de que, nos termos da Portaria 01/2018 deste 

Juízo, que instaurou a CORREIÇÃO ORDINARIA/2018, INTIMO A PARTE 

AUTORA, OU, A PARTE REQUERIDA, conforme o caso, A DEVOLVER O 

PROCESSO, no prazo de TRES DIAS, para ser correicionado. CERTIFICO, 

ainda, que nos termos do Art. 39 CNGC os prazos NÃO foram suspensos 

e, eventuais pedidos de restituição/dilação de prazo, deverão ser 

peticionados nos autos para analise da Magistrada. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 334918 Nr: 5646-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRANTE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LAFANI NOGUEIRA 

ALCÂNTRA - OAB:330607, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, 

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, ROSANGELA 

PASSADORE - OAB:6084/MT

 CERTIFICOU E DOU FÉ de que, nos termos da Portaria 01/2018 deste 

Juízo, que instaurou a CORREIÇÃO ORDINARIA/2018, INTIMO A PARTE 

AUTORA, OU, A PARTE REQUERIDA, conforme o caso, A DEVOLVER O 

PROCESSO, no prazo de TRES DIAS, para ser correicionado. CERTIFICO, 

ainda, que nos termos do Art. 39 CNGC os prazos NÃO foram suspensos 

e, eventuais pedidos de restituição/dilação de prazo, deverão ser 

peticionados nos autos para analise da Magistrada. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1078643 Nr: 625-69.2016.811.0041

 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: NILSO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOUZART DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, 

LAUDICEIA ALMEIDA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 Vistos em correição.

1. As partes saem intimadas para apresentar razões finais no prazo de 15 

dias. Iniciando-se para a parte autora com a remessa dos autos para d. 

defensora pública, cujo o prazo é em dobro. Após, intime-se a ré, de 

acordo com art. 364 do NCPC.

2. Com as juntadas das razões finais, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1142951 Nr: 28680-30.2016.811.0041

 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: DIRCEU MORAES, TÂNIA REGINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA, ELZA DE 

SOUZA DIAS, ENILDA DAUZACKER MIRANDA, SERGIO DAUZACKER 

MIRANDA, RAQUEL DAUZACKER MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEANDRO BURIGO - 

OAB:17754/O, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - OAB:4651, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895

 1.DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A IMEDIATA 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE MANUTENÇÃO em favor dos autores, 

constando que deverão os réus se absterem de qualquer ato de ameaça, 

turbação ou esbulho da posse dos autores sobre os imóveis descritos 

conforme memoriais de fls. 11/12.2.INTIMO, os réus para ofertarem a sua 

defesa, no prazo legal.3.Decorrido o prazo para a defesa, certifique o 

necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação.4.Indefiro o 

pedido de prorrogação de prazo para juntada de novos documentos pelos 

herdeiros, que o deverão fazer quando da apresentação de sua 

contestação.5.Deverão ainda os herdeiros apresentar os documentos 

pessoais e comprovantes de residência, na contestação. visto que até o 

momento não foram apresentados, tratando-se de irregularidade 

processual sanável.6.Certifique-se o gestor, qual a razão da demora da 

conclusão destes autos, visto que com pedido liminar, foram 

encaminhados ao gabinete mais de 90 dias após a juntada dos 

documentos solicitados pelas partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 387748 Nr: 22380-96.2009.811.0041

 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: JULIANA MACHADO DE MENDONÇA REIS, JOSÉ 

BALBINO RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BAMBUI, FILHO DE TAL, JAIME DA BOA 

ESPERANÇA, JOÃO VICENTE DA COSTA, ALEIXO DE TAL, SEBASTIÃO 

CRENTE, IVAN CANELA, EDVAN DE TAL, JENANIS GUARIROBA, SANSÃO 

MARTINS DE ARAUJO, JOSÉ TADEU DE REZENDE, VALNEI SIRQUEIRA 

FERREIRA, JOSÉ RIBEIRO GLORIA, MANOEL MESSIAS SILVA, MARINA DE 

FÁTIMA DA SILVA, SEBASTIÃO FERNANDES DE CASTRO, IVANILDA 

ROSA RIBEIRO DE CASTRO, FRANCISCO ALVES LIMA FILHO, GERALDA 

RIBEIRO REZENDE, RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, SANSÃO MARTINS DE 

ARAÚJO, MARIA SANTOS DE ARAÚJO, GERSON PIRES BEZERRA, 

ROBERTO MARQUES TELES, ANIVALDO DANIEL DA SILVA, ALEIXO 

FIRMINO FERREIRA, JOAQUIM CARLOS GOULART, ALDENORA DE 

SOUZA SILVA, JOELIO SANTOS DE ARAÚJO, JOSÉ SILVA, CLEIDISON 

BRANDÃO DE OLIVEIRA, ANIVALDO SIRQUEIRA MENESES, ROGISMEIRE 

MENDES EVANGELISTA DE OLIVEIRA, DINAIR NUNES MOREIRA, MARIA 

DAS GRAÇAS NUNES, ELENICE DIVINA DE JESUS, OTACÍLIO SANTOS DE 

ARAÚJO, JOSE FLAVIO DE CARVALHO, Réus Inominados Citados por 

Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAURUS VINICIUS V. DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO, ANAYMUR CASSYUS V. DE OLIVEIRA - 

OAB:9899-GO, CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA - OAB:18714/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO MIRANDA - 

OAB:9.779 MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9779, 

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9779/MT, DEF. PÚBLICA - 

NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, ELARMIN 

MIRANDA - OAB:1895/MT, HUGO MENEZES GUIMARÃES NETO - 

OAB:12447, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641, 

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O, 

MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913-B

 CERTIFICOU E DOU FÉ de que, nos termos da Portaria 01/2018 deste 

Juízo, que instaurou a CORREIÇÃO ORDINARIA/2018, INTIMO A PARTE 
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AUTORA, OU, A PARTE REQUERIDA, conforme o caso, A DEVOLVER O 

PROCESSO, no prazo de TRES DIAS, para ser correicionado. CERTIFICO, 

ainda, que nos termos do Art. 39 CNGC os prazos NÃO foram suspensos 

e, eventuais pedidos de restituição/dilação de prazo, deverão ser 

peticionados nos autos para analise da Magistrada. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 757527 Nr: 9712-88.2012.811.0041

 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: GILBERTO MAURO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLID KASSAB, GILBERTO DOS SANTOS, 

SEVEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP, CONDOMINIO EDIFICIO TORRES DO 

PARQUE, W. S. M. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335, LUCAS 

FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - OAB:11445/MT, MARLENE ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:19112-B/MT, MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576, CARLOS HENRIQUE BARBOSA - OAB:15056, 

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - OAB:OAB/MT 6624, JOSÉ 

ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6.605/MT, JOSÉ FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14864/O, JULIANA CATHERINE - OAB:12.958, MARCUS ANTONIO 

DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B, UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/O, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:OAB/MT 14.974, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/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)RICARDO 

RODRIGO CORREA DA SILVA a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 

24 HORAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 991455 Nr: 19202-32.2015.811.0041

 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: TEREZA VIEIRA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO NERES DA SILVA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249 MT

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido de Reintegração de Posse, proposta em 24/04/2015, por TEREZA 

VIEIRA DE MENEZES, contra RONALDO NERES DA SILVA, visando a 

proteção possessória de um imóvel localizado na rua Q-5, quadra A, lote 

07, Cuiabá-MT.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.Intimem-se as partes.Preclusa 

a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, arquivem-se 

os autos, com as formalidades de estilo. O Sr. Gestor deverá verificar as 

certidões de fls. 42 e 109 que estão sem assinatura.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 389613 Nr: 24829-27.2009.811.0041

 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: RAUL MACHADO DE MENDONÇA, DORACI MACHADO 

DE MENDONÇA, ALEXANDRE MACHADO DE MENDONÇA, JOSÉ RICARDO 

MACHADO DE MENDONÇA, SILVANE RASSI, GISELA MARIA UMBELINO 

VIEIRA DA SILVA MACHADO DE MENDONÇA, CÍCERO MACHADO DE 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR DE FREITAS SAMPAIO, ERASMO 

JOSÉ DE BARROS, JOSÉ DOS SANTOS, ERNESTO MULLER, DANIEL 

ERNESTO MULLER, MAURO ERNESTO MULLER, ATENALDO DE TAL, 

ANTONIO GERALDO, VALDIVINO DE TAL, PAULO DE TAL, JOAQUIM 

GUARIROBA, JOSÉ TADEU DE REZENDE, EDMAR SILVA DE SOUZA, 

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES LIMA, LUZIMAR PEREIRA FERNANDES, 

RINALDO MARQUEZ DE SOUZA, SEMES BARCELOS DA SILVA, 

MALRISCÉLIA FERREIRA DA SILVA, ANIBAL VICENTE DE ASSIS, ISABEL 

DE FÁTIMA NASCIMENTO DE ASSIS, PEDRO VIEIRA DE SOUZA, 

WASHINGTON RODRIGO MELO, CÉLIA REGINA DE MELO, PEDRO MATA 

DA SILVA, ALFREDO GERVÁZIO ALVES BEZERRA, JOÃO FERNANDO DE 

MELO, SEBASTIÃO DIAS SANTANA, GENIVAL MATOS PEREIRA, 

JOAQUIM XAVIER DE LIMA, SULEIMON XAVIER DE LIMA, SUELY 

APARECIDA DINIZ, APARECIDA SILVA DE SOUZA SOARES, DOMINGOS 

DIAS SANTANA, ZILIA VIANA DA SILVA, BENEDITA SANTOS 

RODRIGUES, PAULO JOSÉ DE SOUZA, Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAURUS VINICIUS V. DE 

OLIVEIRA - OAB:8216-GO, ANAYMUR CASSYUS V. DE OLIVEIRA - 

OAB:9899-GO, CLEUBER ALIONI DA SILVA OLIVEIRA - OAB:18714/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15.641, MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913-B, 

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071

 CERTIFICOU E DOU FÉ de que, nos termos da Portaria 01/2018 deste 

Juízo, que instaurou a CORREIÇÃO ORDINARIA/2018, INTIMO A PARTE 

AUTORA, OU, A PARTE REQUERIDA, conforme o caso, A DEVOLVER O 

PROCESSO, no prazo de TRES DIAS, para ser correicionado. CERTIFICO, 

ainda, que nos termos do Art. 39 CNGC os prazos NÃO foram suspensos 

e, eventuais pedidos de restituição/dilação de prazo, deverão ser 

peticionados nos autos para analise da Magistrada. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1104824 Nr: 12497-81.2016.811.0041

 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: HÉLIO SIQUEIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO OLIVEIRA LIMA, OSVALDO DE TAL, 

JOSÉ CARLOS MARTINS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PAULO DOS SANTOS - 

OAB:19550, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/O

 CERTIFICOU E DOU FÉ de que, nos termos da Portaria 01/2018 deste 

Juízo, que instaurou a CORREIÇÃO ORDINARIA/2018, INTIMO A PARTE 

AUTORA, OU, A PARTE REQUERIDA, conforme o caso, A DEVOLVER O 

PROCESSO, no prazo de TRES DIAS, para ser correicionado. CERTIFICO, 

ainda, que nos termos do Art. 39 CNGC os prazos NÃO foram suspensos 

e, eventuais pedidos de restituição/dilação de prazo, deverão ser 

peticionados nos autos para analise da Magistrada. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1034548 Nr: 38912-38.2015.811.0041

 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: FRANCINETE DA CONCEIÇAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTOS LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INTIMO a parte autora, via DJE, para que no prazo de 05 dias, manifeste 

quanto à certidão do oficial de justiça à fl. 106.

2. Determino que o senhor gestor verifique as certidões de fls. 92 e 98, 

uma vez que não estão assinadas.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 972655 Nr: 10565-92.2015.811.0041

 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: ANTONIO STUMPP FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Advocacia Coutinho e Polisel 

Advogados Associados - OAB:355, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PAULO DE 

SOUZA - OAB:5301-MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727, 

RAQUEL CALMON FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 CERTIFICOU E DOU FÉ de que, nos termos da Portaria 01/2018 deste 

Juízo, que instaurou a CORREIÇÃO ORDINARIA/2018, INTIMO A PARTE 

AUTORA, OU, A PARTE REQUERIDA, conforme o caso, A DEVOLVER O 

PROCESSO, no prazo de TRES DIAS, para ser correicionado. CERTIFICO, 

ainda, que nos termos do Art. 39 CNGC os prazos NÃO foram suspensos 

e, eventuais pedidos de restituição/dilação de prazo, deverão ser 

peticionados nos autos para analise da Magistrada. Nada mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1275345 Nr: 64-74.2018.811.0041

 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 OTAVIO JUNQUEIRA FRANCO, JOSÉ FLAVIO 

CELESTINO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR DA SILVA, MAURILIO RIBEIRO DA 

SILVA, JADSON DE SOUZA, ELIVELTON DE SOUZA, JUNIMAR DA SILVA 

OLIVEIRA, ALEANDRO LOPES, ROBERTO APARECIDO URIAS, GEOVANE 

LOPES, JAILSON DOS SANTOS DA SILVA, SAMUEL LOPES, JAIR 

FERNANDES MATHIAS, EDUARDO SILVINO DE SOUZA, ISRAEL ALVES DE 

LIMA, DAVID WESLEY MUNIZ DE FREITAS, REGINALDO GOMES, 

CLAUDINÉIA LOPES, ABADIA TELES DIAS, SOSTENES VIANA LEITE DE 

OLIVEIRA, ELONIRA ROMANA DOS SANTOS, GILBIMAR DA SILVA 

BARROSO, MARCIONE APARECIDO DE SOUZA, ANTONIO JUSTINO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14.428-B, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, NOS TERMOS DO ART. 554, § 1º DO CPC.

Resumo da Inicial: 1) JOSÉ OTÁVIO JUNQUEIRA FRANCO e JOSÉ FLÁVIO 

CELESTINO JUNIOR, ajuizaram AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO DE LIMINAR em desfavor de ALENCAR DA SILVA e OUTRAS 

PESSOAS, objetivando serem reintegrados na posse dos imóveis rurais 

constantes das matrículas imobiliárias nº 1831 e 1832, ambas do CRI de 

Paranaíta-MT, denominadas “Fazenda Apiacás II A e B” e “Fazenda Quatro 

Vós”, invadidas pelos requeridos e por terceiros desconhecidos, 

conforme consta dos autos. 2) Pleitearam medida liminar. 3) O Ministério 

Público Estadual manifestou-se favoravelmente ao pedido dos autores. 4) 

A liminar possessória restou deferida. 5) Cumulou-se pedido de perdas e 

danos, desfazimento de barracos clandestinamente edificados pelos 

invasores, e ainda informou-se sobre a possibilidade de ações de 

desforço imediato por parte dos requerentes acaso verificada a 

continuidade dos atos de turbação e de esbulho possessório. 6) Com o 

deferimento da medida liminar, foram cumpridas todas as determinações 

emanadas do Juízo da 2ª Vara Cível (Vara Especializada em Direito 

Agrário) da Comarca de Cuiabá-MT, entre estas a submissão da ordem de 

reintegração de posse ao crivo do Comitê Estadual de Conflitos Fundiários 

que deliberou e aprovou o cumprimento da reintegração de posse nas 

citadas áreas rurais. 7) Abriu-se o prazo para a contestação da ação e 

oportunizou-se a intervenção da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso e também do Ministério Público Estadual. 8) Determinou-se a 

expedição e publicação do presente edital. Alta Floresta-MT, 17 de abril de 

2.018. Paulo Rogério de Oliveira OAB-MT 11.324 Juliano dos Santos Cezar 

OAB-MT 14.428/B

Despacho/Decisão: Vistos.JOSÉ OTÁVIO JUNQUEIRA FRANCO e JOSÉ 

FLÁVIO CELESTINO JÚNIOR ajuizaram a presente ação de reintegração de 

posse com pedido liminar contra ALENCAR DA SILVA e OUTROS visando 

a proteção possessória de uma área rural conhecida como Fazenda 

Apiacás composta das áreas da matrícula 1.832, denominada Fazenda 

Apiacás II A e B, com 1.931,5903 hectares, e matrícula 1.831, denominada 

Fazenda Quatro Vó composta, localizada no município de Paranaíta/MT, 

com os limites e confrontações devidamente descritos nas matrículas de 

fls. 55/58 e fls. 114/117, respectivamente.Relatam os autores, que as 

áreas, são conhecidas como Fazenda Apiacás, onde exercem atividade 

agropecuária, com empregados formais, com respeito às legislações 

ambientais.Que as áreas estão devidamente regularizadas formalmente, 

junto ao INCRA, possuindo CCIR, que indica que são propriedades 

produtivas.Quanto ao esbulho, relatam que no dia 24/12/2017, às 

vésperas do feriado de Natal, num total de 80 a 100 pessoas, adentraram 

à área, iniciando a edificação de barracos, abertura de picadas e 

supressão da vegetação do local.Que no dia 26/12/2017, buscaram a 

polícia civil, onde registraram o Boletim de Ocorrência de nº 2017.424639, 

em 26/12/2017, que constatou a presença dos requeridos no local.Que 

atualmente, os réus estão ocupando área de reserva legal, realizando 

desmatamentos, cometendo crimes ambientais.Os autos foram distribuídos 

inicialmente perante a comarca de Paranaíta, em plantão judiciário.Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 42/260.À fl. 261, o juízo plantonista 

regional do Polo IV, declinou de sua competência para esta vara 

especializada.À fl. 262, o juízo plantonista desta comarca, determinou que 

se aguardasse o encerramento do recesso forense.Às fls. 265/267, a 

parte autora emendou a inicial, juntando novos documentos, conforme fls. 

268/380.Às fls. 385/386, o Ministério Público ofertou parecer opinando 

pelo deferimento da medida liminar vindicada pela parte autora.Os autos 

vieram conclusos.Decido.Trata-se de conflito possessório rural coletivo 

onde os autores requerem liminar de reintegração de posse sobre 

Fazenda Apiacás composta das áreas da matrícula 1.832, denominada 

Fazenda Apiacás II A e B, com 1.931,5903 hectares, e matrícula 1.831, 

denominada Fazenda Quatro Vó composta, localizada no município de 

Paranaíta/MT, com os limites e confrontações devidamente descritos nas 

matrículas de fls. 55/58 e fls. 114/117, respectivamente.Pois bem, cabe à 

parte autora a comprovação dos requisitos legais para a análise da 

pretensão possessória pretendida, nos termos do artigo 561 do Código de 

Processo Civil: Art. 561. Incumbe ao autor provar:I - a sua posse;Il - a 

turbação ou o esbulho praticado pelo réu;III - a data da turbação ou do 

esbulho;IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.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 pelas ações 

possessórias 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 
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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. (...)” . (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 justa e de boa fé, bem como contemporânea, restou 

ampla e documentalmente comprovadas pelos autores conforme se 

demonstrará a seguir.Dos documentos juntados, destaco os a seguir 

relacionados:Documentos da área da Fazenda Apiacas II A e B registrada 

sob matrícula 1.832:a)CCIR de fl. 59, em que é classificada como grande 

propriedade produtiva, com 1.931,5903 hectares, com croqui juntado à fl. 

60.b)Declaração de ITR, de fls. 63/78, inclusive com certidão negativa de 

débitos relativos ao imposto.c)Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no 

Cadastro Ambiental Rural, conforme fls. 79/81.d)Certidão negativa de 

débitos expedida pelo IBAMA, de fl. 82, e embargo de fl. 83.e)Recibo de 

inscrição estadual de fl. 84.f)Relação dos trabalhadores expedida pelo 

Ministério do Trabalho e Ministério da Fazenda de fls. 85/90.g)Ficha de 

registro de empregados de fls. 91/108.h)Saldo de exploração do gado 

expedido pelo INDEA de fls. 320/321.i)Notas fiscais de comercialização de 

gado e soja de fls. 322,323 e 327/360.Documentos da área da Fazenda 

Quatro Vó, registrada sob matrícula 1.831:a)CCIR de fl. 118, em que é 

classificada como média propriedade produtiva, com 1.094,4955 

hectares.b)Declaração de ITR, de fls. 121/133, inclusive com certidão 

negativa de débitos relativos ao imposto.c)Recibo de Inscrição do Imóvel 

Rural no Cadastro Ambiental Rural, conforme fls. 134/135.d)Certidão 

negativa de débitos expedida pelo IBAMA, de fl. 136, e embargo de fl. 

137.e)Recibo de inscrição estadual de fl. 138.f)Ficha de registro de 

empregados de fls. 152/153.g)Relação dos trabalhadores expedida pelo 

Ministério do Trabalho e Ministério da Fazenda de fls. 154/159.h)Saldo de 

exploração do gado expedido pelo INDEA de fls. 361.i)Notas fiscais de 

comercialização de gado de fls. 362/370.Portanto, a parte autora 

demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, além de atender à 

função social, estarem no pleno exercício da posse sobre a área em litígio, 

exercendo poderes inerentes à propriedade, tal como descrito no artigo 

1.196 do Código Civil:Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que 

tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade. Do esbulho e data de ocorrênciaSuperada a demonstração 

da posse, passo à análise do alegado esbulho possessório sofrido pelo 

requerente e, nesse aspecto, verifico que a documentação juntada aos 

autos comprovam a sua ocorrência, dos quais destaco a seguir:a)Imagens 

do local da invasão, conforme fls. 169/196.b)Autos de prisão em flagrante 

e demais providencias criminais de fls. 201/255.c)Ata Notarial sobre a 

situação da invasão conforme fls. 268/298, em que se constatam 

edificações rudimentares como barracos cobertos com lona, 

recentemente levantados, outros ainda sequer cobertos, árvores 

derrubadas, ausência de culturas ou criações de animais.Destaco ainda 

que os autores foram diligentes, em identificar o local onde está 

concentrado o esbulho, conforme fls. 166 e 325/326.O esbulho, sabe-se, 

sempre guarda razão com a perda integral da posse, entrando nos 

pormenores desta faculdade, poderia ser conceituado como o ato pelo 

qual o possuidor é despojado injustamente do que se encontrava em sua 

posse, essa retirada poderá ser efetuada por violência, clandestinidade, 

abuso de confiança ou na forma pacífica que é resultado de embaraços 

econômicos, compromissários ou contratuais.No caso dos autos a parte 

autora trouxe elementos de prova suficiente a demonstrar a ocupação, de 

parte da área, lindeira ao Assentamento São Pedro.Desta forma, ocorreu a 

perda da posse pela autora, ou seja, o imóvel saiu parcialmente do âmbito 

de disponibilidade do outrora possuidor por atos claros de violência 

praticados pelos réus, o que caracteriza de fato o esbulho possessório 

resultando na impossibilidade do autor realizar os exercícios tutelados pela 

posse. Com relação aos réus, estes não estão identificados, ao menos até 

o momento, como nenhum movimento social.Da função ambientalConforme 

se verifica dos documentos carreados na inicial, a área em litígio incide em 

região de floresta Amazônica, o que a torna uma área de ocupação e 

utilização de forma diferenciada e limitada, conforme dispõem os artigos 

2º, “caput”, art. 12, “caput” e inciso I e art. 17, caput e § 1º e 2º do Código 

Florestal – Lei 12.651 de 25/05/2012.Art. 2ºAs florestas existentes no 

território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas 

de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos 

os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as 

limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei 

estabelecem.Art. 12.Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de 

vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das 

normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os 

seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados 

os casos previstos no art. 68 desta Lei:(Redação dada pela Lei nº 12.727, 

de 2012).I - localizado na Amazônia Legal:a) 80% (oitenta por cento), no 

imóvel situado em área de florestas;b) 35% (trinta e cinco por cento), no 

imóvel situado em área de cerrado;c) 20% (vinte por cento), no imóvel 

situado em área de campos gerais;II - localizado nas demais regiões do 

País: 20% (vinte por cento).Art. 17.A Reserva Legal deve ser conservada 

com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, 

possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado.§ 1º Admite-se a exploração econômica da 

Reserva Legal mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo 

órgão competente do Sisnama, de acordo com as modalidades previstas 

no art. 20.§ 2º Para fins de manejo de Reserva Legal na pequena 

propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do Sisnama 

deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e 

aprovação de tais planos de manejo.Essa restrição de utilização da área 

encontra-se inclusive averbada nas matrículas nº. 1832 e 1831 (fls. 55/58 

e 114/117), onde se verifica ser área de reserva legal, 50% da 

propriedade, ou seja, de acordo com a lei em vigor ao tempo da 

averbação,  es tando  ambas  inc lus i ve  já  dev idamente 

georreferenciadas.Diante dessa circunstância, a posse dos requerentes 

na referida área deverá ser analisada de forma criteriosa, conforme rigor 

da lei. Conforme documentos expedidos pelo IBAMA juntados às fls. 82/83 

e 136/137, não há problemas ambientais na área, pode-se verificar ainda 

que a área em litígio, ainda se encontra, em grande parte, com a 

vegetação nativa, intacta e preservada, indicando estar de acordo com a 

legislação ambiental, demonstrando o cumprimento da função ambiental da 

terra, que tem sido constantemente destacada por este 

juízo.DISPOSITIVODiante de tudo o que foi acima exposto, não havendo 

fundamento que consubstancie a pretensão dos requeridos e diante da 

demonstração sumária, não exauriente, do cumprimento da função social 

da propriedade, esta analisada também sobre o aspecto de cumprimento 

da legislação ambiental e dos requisitos do artigo 561 do CPC, bem como o 

perigo imediato de perdas irreversíveis e risco de dano à saúde dos 

próprios réus, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE dos requerentes JOSÉ OTÁVIO JUNQUEIRA 

FRANCO e JOSÉ FLÁVIO CELESTINO JÚNIOR sobre a área a Fazenda 

Apiacás composta das áreas da matrícula 1.832, denominada Fazenda 

Apiacás II A e B, com 1.931,5903 hectares, e matrícula 1.831, denominada 

Fazenda Quatro Vó composta, localizada no município de Paranaíta/MT, 

com os limites e confrontações devidamente descritos nas matrículas de 

fls. 55/58 e fls. 114/117, respectivamente.1.Expeça-se MANDADO DE 

REINTEGRAÇÃO das requerentes na posse do imóvel e intimação dos 

réus desta decisão encaminhando-se por carta precatória para 

cumprimento.a)O mandado deverá ser encaminhado por carta precatória à 

Comarca de Jaciara/MT, ressaltando-se que o seu cumprimento deverá se 

dar através do COMITE ESTATUAL DE ACOMPANHAMENTO DE 

CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista tratar-se de conflito possessório 

coletivo, a merecer atenção especial, nos termos do que determina o 

Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012, que deverá providenciar o 

estudo de situação no prazo máximo de 15 dias e o cumprimento da liminar 

dentro de 45.b)Consigne-se no mandado a necessidade de “observância 

do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução 

de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de 

terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas 

constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do 
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Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, A Secretaria deverá imprimir e 

encaminhar o manual juntamente com o mandado.c)DEVE CONSTAR, 

ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU 

DESTRUIR BENFEITORIAS REALIZADAS ficando autorizado aos 

requeridos a retirada de seus pertences pessoais.d)Ressalte-se que, nos 

termos do referido manual: “A corporação responsável pelo cumprimento 

dos mandados judiciais de manutenção, reintegração e busca e 

apreensão, promoverá o planejamento prévio à execução da medida, 

inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de 

pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, 

adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos.”2.OFICIE-SE ao 

COMITE ESTATUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS encaminhando cópia do 

mandado de reintegração de posse, sendo que o mandado deverá ser 

acompanhado dos documentos juntados aos autos necessários à 

identificação da área e de onde encontram-se os réus.3.DETERMINO que a 

parte autora tome providências para dar ampla publicidade da presente 

ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, 

cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender 

atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC, que 

deverá ser providenciado antes do cumprimento da liminar, sob pena de 

suspensão.4.Cientifique-se o INCRA sobre o conflito instalado no local, 

para, querendo, prestar informações que entender pertinentes.5.Da 

mesma forma, cientifique-se o INTERMAT sobre a existência do conflito, 

ENCAMINHANDO CÓPIA do georreferenciamento da área, se houver, e/ou 

croqui de localização.6.A comunicação ao INCRA e INTERMAT se dará 

EXCLUSIVAMENTE por e-mail, da seguinte forma:a.INCRA/MT deve ser 

passado e-mail ao superintendente e ao ouvidor agrário 

regional;b.INTERMAT – à Presidente e ao chefe do setor 

jurídico.7.CITEM-SE os réus encontrados no imóvel para contestarem a 

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

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

não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC)8.Dê ciência à 

Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso 

polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente 

hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do 

CPC.9.EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus ausentes, 

incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com 

prazo de 20 (vinte) dias, desde já, nomeio a Defensoria Pública para 

defesa dativa.10.Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria 

Pública, para atuar na defesa dos citados por edital, conforme nomeado 

também na decisão supramencionada.11.Dê ciência ao Ministério Público 

desta decisão.

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, JEFFERSON LUIZ DE 

SOUZA, digitei.

Cuiabá, 03 de maio de 2018

Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1078041 Nr: 225-55.2016.811.0041

 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: EMERSON ALVES SOARES, ROSANE SEGALLA 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADIL DA SILVA COSTA, MIRLENE 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4807

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

FUNDIÁRIO - OAB:

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

conforme CERTIDÃO de fls. 139/141, cujo ato imcompleto foi a INTIMAÇÃO 

de Altair de Moraes bruno (testemunha Autor), INTIMO A PARTE AUTORA 

PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS, de maneira que, 

solucionada a pendencia, novas diligencias poderão ser promovidas 

diretamente pelo Gestor Judiciário independentemente de novo impulso 

Judicial, desde que não demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 

1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC).

 Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1078041 Nr: 225-55.2016.811.0041

 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: EMERSON ALVES SOARES, ROSANE SEGALLA 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADIL DA SILVA COSTA, MIRLENE 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4807

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento à decisão proferida neste 

processo, encaminho os autos à Defensoria Pública para tomar ciência da 

INTIMAÇÃO negativa das testemunhas do réu: Rosenil Araújo de Souza, 

Farid Toufic El Masri, Sebastião Ferreira Ramos e Josué Morais dos 

Santos, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça de folhas 

132/133. Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007000-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. O. D. S. (AUTOR)

CLEONICE GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 - Custas Processuais). Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005783-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA COSTA (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar(em-se) acerca da 

Carta Precatória devolvida de Id. 12708314, bem como acerca de Certidão 

de Id. 14389703, postulando o que entender(em) de direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019832-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

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 
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para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO a 

Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023689-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DE CASTRO MARQUES (EXECUTADO)

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES (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 Certidão do 

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 11161593 e 11161596 – 

juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025300-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

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

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

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

deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos 

autos – Id. 10783041 –, bem como, indicar as provas que pretendam 

produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019938-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE JARDIM D'AMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALTAMIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT OAB - MT17174/O (ADVOGADO)

 

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

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

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

dias, manifestar-se sobre o andamento do feito, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023150-91.2017.8.11.0041

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:

VINICIUS CARRIJO MATOS (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. 12762581 – juntada aos 

autos, requerendo o que entender(em) de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024353-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. J. G. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1024353-88.2017.8.11.0041 AUTOR: 

DEM & DEM COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA - EPP, G. J. G. 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RÉU: CLARO S.A. Vistos Embora o CPC 

não preveja fase exclusiva de especificação de provas e delimitação dos 

pontos controvertidos de fato e de direito, entendo que, do espírito do 

diploma processual, não é possível atingir a fase de organização e 

saneamento do processo sem que as partes tenham a possibilidade de 

influenciar a decisão judicial (CPC, art. 9º)[1]. Ademais, a legislação 

instrumental veda a prolação de decisões que surpreendam as partes (art. 

10)[2], de modo que as providências decisórias do art. 357, por seu 

potencial de interferir na situação processual das partes, devem ser 

precedidas de oportunização ao contraditório. Outrossim, cobra relevo 

consignar que o atual CPC apresenta como norma e princípio a 

cooperação (art. 6º, CPC)[3], que não deve ser imposto apenas ao 

magistrado, mas essencialmente às partes. Assim sendo, a despeito da 

exigência de que as provas sejam requeridas já na inicial e na 

contestação e da inexistência de previsão legal desta determinação, 

desde a vigência do CPC/73 assentou-se a possibilidade, quiçá 

necessidade, do reconhecimento do dever do juiz de antes de sanear o 

processo, dar às partes tal oportunidade de esclarecimento dos pontos 

que entendem controvertido, na medida em que nesta fase processual a 

demanda já foi exposta e contestada, bem como indicar as provas que 

entendem relevante, exercendo, assim, a ampla defesa e colaborando 

para o saneamento e a organização do processo. Note-se, que alguns 

defendem, que a especificação de provas pelas partes deve ocorrer após 

o saneamento realizado pelo magistrado. Nesse sentido, ouso discordar 

pois nem de longe existe tal possibilidade e/ou previsão nos comandos 

insertos no art. 357 do CPC. Friso, que na decisão de saneamento e 

organização do processo deve o magistrado, dentre outras providências, 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos. Assim sendo, a possibilidade 

das partes influenciarem a decisão saneadora, com a especificação de 

provas e outros aspectos, longe de violar o espírito do atual CPC confirma 

a sua propensão à cooperação de todos os agentes. Doutro lado, é certo 

que o Processo Civil não permite a prolação de decisões fracionadas, e o 

que o art. 357 do CPC permite em seu § 1º é que as partes no prazo 

comum de 05 (cinco) dias peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes. 

Contudo, a hipótese do §1º não deve ser entendida como regra, mas sim 

exceção para ocasiões em que haja necessidade de “esclarecimentos” ou 

“ajustes” à decisão saneadora já proferida[4]. Destarte, visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do CPC de 2015, que estabeleceram os 

Princípios da Cooperação e Não-surpresa, intimem-se as partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de preclusão: a) Especifiquem as 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento; 

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a necessidade 

de inversão do ônus e distribuição do ônus da prova diversa da regra 

geral (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se 

há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem quais questões de 

direito que entendem, ainda, controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Transcorrido o prazo fixado, 
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certifique-se eventual inércia das partes, e em seguida remeta-se o feito 

para prolação de decisão de saneamento e organização do processo. 

Ressalvo, que a especificação de provas não obstará o eventual 

julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida as 

hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 

26 de julho de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Sobre 

o tema: "(...) Contraditório significa hoje conhecer e reagir, mas não só. 

Significa participar do processo e influir nos seus rumos. Isto é: direito de 

influência (...)". In MARINONI, Luiz Guilherme, Novo código de processo 

civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 

Mitidiero. - São Paulo : Editora revista dos Tribunais, 2015, pág. 108. [2] 

"(...) é absolutamente indispensável tenham as partes possibilidade de 

pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a 

decisão da causa, inclusive àquelas questões que o juiz pode apreciar de 

ofício (art. 10º, CPC) (...)" In MARINONI, Luiz Guilherme, Novo código de 

processo civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. - São Paulo : Editora revista dos Tribunais, 2015, pág. 109. 

[3] “Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” [4] 

Sendo certo que tal hipótese não se revela uma inovação, pois 

“esclarecimentos” e “ajustes” pressupõe, via de regra, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade e para tanto o CPC já previa a 

possibilidade de Embargos de Declaração, inclusive no do § 1º do art. 357 

do CPC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764022 Nr: 16642-25.2012.811.0041

 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: LAYSA THAIS DE OLIVEIRA VILELA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIMEEE SOUZA DE MENEZES 

- OAB:5294 OAB/MT, MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP

 Vistos

Ante os esclarecimentos da perita, bem como os documentos juntados

pelas partes, determino:

a) Intime-se as partes para que apresentem memoriais finais, no

prazo de 10 (dez) dias, independentes.

Decorrido o prazo fixado certifique o necessário e em seguida remeta-

se os autos à conclusão.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910575 Nr: 37232-52.2014.811.0041

 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: DENIVAL DE ATAYDE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918

 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 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 155654 Nr: 8860-45.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 155654

Vistos

 Defiro o pedido de AVALIAÇÃO.

 Determino, entretanto, que a parte efetue depósito do valor da diligência, 

que vem sendo postergada a muito tempo em razão do aludido aspecto.

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.: 423829 Nr: 8099-04.2010.811.0041

 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: EUGENIO GUIDO BALLARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETH ALVES DA CRUZ, MHAYRA ALVES 

DA CRUZ PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15402/MT, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT, FERNANDA CAMILA PICOLLI - OAB:19716, LIGIMARI 

GUELSI - OAB:12582, PATRICIA LEDA VICARI - OAB:13796

 CERTIFICO E DOU FÉ, que em razão do advogado da parte REQUERIDA, 

não estar devidamente cadastrado quando da publicação da Certidão de 

fl. 247 (doc. anexo), informo que republicaremos o deliberado. Nada mais. 

"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, acerca do RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada Mais."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874867 Nr: 13322-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DA SILVA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR RODRIGUES PEREIRA, IRIA 

RODRIGUES DA COSTA, AUREA RODRIGUES VITAL, OTACÍLIO 

RODRIGUES PEREIRA, ISAIAS RODRIGUES PEREIRA, ANA ROSA DA 

COSTA, JOÃO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:OAB/MT 

18.868/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT10.887, Rosimeire Lucia 

Francolino da Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 874867

Vistos.

Determinou-se à parte autora a juntada da certidão atualizada da matrícula 

cuja adjudicação é tencionada nos autos. A matrícula do imóvel foi juntada 

aos autos (fls. 53/54 e 63/64).

Buscando evitar a prolação de decisão surpresa, diga a requerente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto a inexistência de interesse processual da 

demanda (ausência de necessidade de intervenção judicial), na medida em 

que o imóvel cuja adjudicação é pretendida já encontra-se registrado em 

nome da autora, inclusive penhorado em demanda executiva movida pela 

CIA Itaú (fl. 64).

Transcorrido o prazo, certifique-se o necessário e em seguida remeta-se 

os autos à conclusão.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 909358 Nr: 36393-27.2014.811.0041

 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 MARIA METELLO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BR HOUSE 

INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.670-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON JÚNIO SANTOS DE 

LIMA - OAB:OAB/DF 50.328, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT

 Vistos.

Por tempestivo e próprio, recebo os embargos de fls. 261/263.

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 especifico 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.

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 reapreciaçáo da causa. Mesmo para fms de prequestionamento, 

devem os embargos respeitar os limites traçados no artigo 535do CPC." 

(TJMT. Rec. Emb. Decl. n° 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.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 710423 Nr: 3377-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASAN FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARNAUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 710423

Vistos

 Defiro o pedido de fl. 139.

Expeça-se ofício determinando a baixa da penhora oriunda e 

remanescente do presente feito.

Após, arquive-se e dê-se baixa.

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.: 741263 Nr: 38053-61.2011.811.0041

 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: ARCA D'ALIANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DIEGO L R J COSTA - 

OAB:10.380

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código 741263

Vistos

 Defiro os pedidos de fls. 727/729 concernente a intimação da requerida 

para apresentação das carteirinhas dos beneficiários mencionados.

Retifique-se no sistema o nome dos atuais procuradores dos requerentes.

Com relação ao levantamento de valores, não verifico, nesta ocasião a 

urgência declinada. Outrossim, entendo que o valor em questão deverá 

ser levantado quando da sentença a ser proferida.

Assim sendo, indefiro o levantamento dos valores pleiteados.

Por fim, certifique se o perito apresentou ou não proposta de honorários.

Na hipótese de inércia, remeta-se com urgência os autos à conclusão 

para substituição.

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.: 126101 Nr: 14303-11.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CLARA COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE BATAGIOTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE D. GONZAGA - 

OAB:16.106/MT, KELLY CHRISTINA VERAS OTACIO MONTEIRO (DEF. 

PÚBLICA) - OAB:6.088/MT, PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMARY SANTANA DOS 

SANTOS ALENCASTRO - OAB:10.699

 Ante todo o exposto, com relação ao cheque de n. 717054 de fl. 72, face 

a prescrição alcançada antes da distribuição da demanda, com apoio no 

art. 59 da Lei nº 7.357/1985, c/c art. 803, I, do CPC, decreto a nulidade da 

execução à falta de título executivo extrajudicial que corresponda a 

obrigação certa, líquida e exigível (art. 783, CPC), decretando, 

consequentemente, a extinção do pleito executivo com relação aos 

valores apontados na referida cártula, na forma do que estabelece o art. 

487, II do CPC. Com relação aos cheques de n. 000063 e 000167, 

reconheço a incidência da prescrição intercorrente, ao que JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, V 

c/c 487, II, ambos do NCPC. Condeno o exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que 

estabelece o art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, e em 

especial o disposto no art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 25 de julho de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103944 Nr: 12107-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

SANDRA MARA CORRELO VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA REGINA DE FARIAS SOUZA & CIA 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos

Ante o substabelecimento juntado aos autos (fl. 75), proceda-se nova 

intimação da exequente para impulsionar o presente feito, no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de extinção.

Cadastre-se o nome do atual procurador e proceda-se as intimações 

conforme solicitado à fl. 74.

Havendo inércia, intime-se o exequente, pessoalmente, a impulsionar o 

feito, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção.

Após, certifique o necessário e em seguida remeta-se os autos à

conclusão

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 389401 Nr: 25046-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PRESTES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A. DE VITTO JUNIOR - 

OAB:4838-A/MT, THAMIS VIZZOTTO - OAB:9.712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura B. N. de Abreu - 

OAB:706.985.621-00, ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - 

OAB:11393, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT, MARCUS VINICIUS GLERIAN - 

OAB:12112/MT, MARILEI CARDOSO - OAB:12904

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357141 Nr: 27511-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO SOARES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

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

OAB:4635

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBENS 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

27511-86.2008.811.0041, Protocolo 357141, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 22612 Nr: 13228-05.2001.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO DEMETRIO HAUAGGE WOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FABRICIA ROSA 

BARROS - OAB:21037/0, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO o pedido do item “a” de fl. 265 e cancelo a penhora de fls. 

202, realizada sobre o imóvel de matrícula n. 75.661.Doutro lado, defiro o 

pedido do item “b” de fl. 265 e autorizo a consequente a substituição da 

penhora cancelada nesta ocasião, pela penhora dos imóveis de matrícula 

n. 1.106 e 1.107 do livro 2-F, folhas 023/024 registrados em nome do 

executado perante o 1ºServiço Notorial e Registro de Imóveis de Chapada 

dos Guimarães/MT, por termo nos autos, na medida em que as matrículas 

encontram-se juntadas (fls. 254/255) comprovando, assim, a propriedade 

sobre os mesmos do executado.Proceda-se a penhora dos bens imóveis 

indicados, na forma do que estabelece o art. 845, § 1º do CPC , 

lavrando-se novo termo de penhora, na forma do que estabelecem os 

arts. 838 e 849 ambos do CPC, bem como a intimação do executado da 

referida penhora, na forma do que estabelecem os arts. 841 e 842 ambos 

do CPC.Na hipótese do exeqüente pretender, por presunção absoluta, dar 

conhecimento a terceiros, deverá providenciar o respectivo registro no 

ofício imobiliário, ao que deverá ser-lhe entregue certidão da penhora 

realizada nos autos, conforme estabelecem os arts. 799 e 844 ambos do 

CPC, independentemente de mandado judicial.Com relação ao pedido de 

inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, (...)defiro o 

pedido do item “c” de fl. 265, ao que determino a emissão de certidão do 

crédito atualizado do exequente para fins de protesto e/ou anotação de 

restrição junto aos órgãos de crédito (ex; SERASA, SPC), devendo o 

exequente providenciar a restrição e/ou o protesto do nome do executado 

por sua conta e risco.Às providências. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Cuiabá, 26 de julho de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 247818 Nr: 15351-97.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARIA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PJL 

LTDA ME

 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: FABIO SOUZA PONCE - 

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

 (...) Noutro norte, não pode ser relegado o fato de que a segurança 

jurídica impede que os bens de terceiro que não integram a relação 

processual sejam atingidos. Doutro lado, acaso a intenção seja a 

desconsideração da personalidade jurídica do exequente como forma de 

inclusão da nova pessoa jurídica, necessário seria a observância ao 

disposto no Art. 133 e seguintes do CPC, principalmente o estabelecido 

pelo § 4º do art. 795 do mesmo códex.Assim sendo, indefiro os pedidos 

de fls. 242/243.Intime-se o exequente para manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias.Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá, 26 de julho de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 821437 Nr: 27629-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRRN, DEUZELI RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA RISQUES - OAB:18316/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.524/MT, CARLOS RAFAEL GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10.891 MT

 Código 98916Vistos Realizada pesquisa no RENAJUD nenhum processo 

no CPF do executado foi localizado, inexistindo, ainda, veículo registrado 

em seu nome. Doutro lado, a consulta de bens junto ao INFOJUD restou 

inexitosa (doc. anexo(...)defiro determino a emissão de certidão do crédito 

atualizado do exequente para fins de protesto e/ou anotação de restrição 

junto aos órgãos de crédito (ex; SERASA, SPC), devendo o exequente 

providenciar a restrição e/ou o protesto do nome do executado por sua 

conta e risco.(...)indefiro o pedido de prisão civil.Diga o exequente quanto 

ao prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá, 26 de julho de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 
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de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 933156 Nr: 50998-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA CRISTINA DE AGUIAR LIMA, JOSENEL 

FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN CRISTINE DANELICHEN DE SOUZA 

PINTO, ROBERWAL MUNIZ SILVA COSTA, WILIAN DANELICHEN DE 

SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521

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

OAB:9.202/MT

 Código 933156

Vistos

 Antes de apreciar o pedido de penhora de parte do salário do executado, 

que deve ser tratado como exceção, determino que o exequente 

apresente comprovação da busca de bens imóveis do executado junto 

aos cartórios de imóveis, no prazo de 30 (trinta) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 860081 Nr: 1803-24.2014.811.0041

 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: JHONY FERNANDO FEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 860081

Vistos

 Digam as partes em 10 (dez) dias quanto ao cálculo de fl. 141.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 384097 Nr: 19524-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORATA TOMAZ ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA MARTINS DIANÊS, EDSON RODRIGUES 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 Código 384097

Vistos

 Indefiro o pedido de fl. 303 em razão dos motivos já expostos na decisão 

de outrora.

Diga a exequente, em 10 (dez) dias quanto ao prosseguimento do feito.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 354300 Nr: 24723-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA FRANÇA, 

MARIA DE BRITO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÍGARA HUIANE CARINHENA 

VANDONI DE MOURA - OAB:10.488, RENATA BARCARO - OAB:19.819, 

SÍLVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - OAB:14.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEI AFONSO DE SOUSA 

FILHO - OAB:11641

 Código 354300

Vistos

 Apesar de entender mais célere e eficaz que o exequente apresentasse 

a matrícula do imóvel para realizar eventual penhora por termo nos autos, 

defiro o pedido de fl. 191/192, devendo ser intimada a executada para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, a mesma apresente a matrícula atualizada 

do imóvel declarado perante a Receita Federal e forneça a localização 

exata.

Ressalvo à executada que a inércia poderá ensejar nas penalidades do 

estabelecido pelo § 3º do art. 536 do CPC.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011761-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA MARQUES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011761-75.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NAGILA MARQUES DA ROCHA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. 

NAGILA MARQUES DA ROCHA ajuizou a presente “AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR” em face de IUNI 

EDUCACIONAL S/A, pretendendo, liminarmente, a exclusão do seu nome 

de cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa cominatória. É o 

relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Com relação ao pedido de concessão liminar de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 
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demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária a ausência de manifestação livre da sua vontade 

quanto a celebração do contrato de prestação de serviços educacionais, 

cujo termo aditivo não teria sido assinado por ela segundo constatação do 

PROCON (id 13000521). Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo de 

dano, uma vez que a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria 

das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos 

negativos que poderão causar à honra da pessoa. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a Requerida. 

Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a 

liminar requestada comporta deferimento, eis que evidenciados a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do exposto, DEFIRO 

liminarmente a tutela provisória de urgência vindicada, nos termos do 

artigo 300 do NCPC, para determinar à parte ré a suspensão da cobrança 

do valor de R$ 1.417,17 (um mil quatrocentos e dezessete reais e 

dezessete centavos) e a consequente abstenção de 

negativação/manutenção do nome da parte autora em cadastros 

restritivos de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, relativamente ao 

contrato n. AG00000003720408, até o julgamento desta ação, sob pena 

de aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde já no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento injustificado da 

medida, limitada ao patamar de 60.000,00 (sessenta mil reais), sem 

prejuízo da sua majoração. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ 

do NCPC, DESIGNO o dia 24/09/2018, às 10:00 horas para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. INTIME-SE a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 334, § 3º) e CITE-SE e 

INTIME-SE a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 

335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, 25 de 

julho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 

131.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022828-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALCINA DE SA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022828-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BANCO PAN S.A. REQUERIDO: MARIA ALCINA DE SA NEVES Vistos. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969, que trata da alienação 

fiduciária, 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 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 busca e apreensão, ajuizada por 

instituição financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969. 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000862-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DIAS DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000862-18.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANDERLEY DIAS DE MOURA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que no ID 14235408 e 

14235409, a executada colacionou o comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito. O exequente se manifestou no ID 14260231 concordando com o 

valor depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu espontaneamente com sua obrigação, juntando aos 

autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

5.656,51 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um 

centavos) (ID 14235409). Posto isto, em razão do pagamento integral do 

montante da condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se 

alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados no ID 14260231 . 

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 
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querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Por fim, 

remeta-se os autos ao contador judicial para o cálculo das custas 

processuais finais, intimando-se o réu para o seu pagamento, no prazo de 

15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Julho 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.A.A. BEZERRA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GIOVANNI BEZERRA OAB - MT0023025A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1000045-51.2018.8.11.0041 AUTOR: PRIMME 

SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA RÉU: E.A.A. BEZERRA - ME 

Vistos etc. Trata-se de demanda promovida por PRIMME SERVICOS E 

COMERCIO OPTICOS LTDA em desfavor de E.A.A. BEZERRA - ME. As 

partes se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo entabulado nos autos (id. 12661750) e a extinção do processo. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (id. 12661750) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários 

advocatícios na forma pactuada. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT., 26 de julho de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020456-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EDUARDO CARLOS 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020456-18.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS EDUARDO CARLOS 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020456-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EDUARDO CARLOS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020456-18.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS EDUARDO CARLOS 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: 1020460-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDERALDO DE ANDRADE VIEIRA JUNIOR (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: 1020460-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IDERALDO DE ANDRADE VIEIRA 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 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). 
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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: 1020460-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDERALDO DE ANDRADE VIEIRA JUNIOR (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: 1020460-55.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IDERALDO DE ANDRADE VIEIRA 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 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: 1020494-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020494-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO RODRIGUES 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 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020494-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020494-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO RODRIGUES 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 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: 1020508-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020508-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAFAEL ALVES DA MATA 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: 1020508-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DA MATA (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: 1020508-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAFAEL ALVES DA MATA 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020777-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MENEZES ORMOND (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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: 1020777-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARLEIDE MENEZES ORMOND 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 12h, 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: 1020777-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MENEZES ORMOND (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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: 1020777-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARLEIDE MENEZES ORMOND 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 12h, 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 
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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: 1020566-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL DA COSTA PECORA (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: 1020566-17.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSIEL DA COSTA PECORA 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 08h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020566-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL DA COSTA PECORA (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: 1020566-17.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSIEL DA COSTA PECORA 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 08h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020612-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON MONTEIRO BATISTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/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: 1020612-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HUDSON MONTEIRO BATISTA SANTOS 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 08h30, 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: 1018437-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES SOUZA 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018437-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CHARLES SOUZA 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 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: 1020612-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON MONTEIRO BATISTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/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: 1020612-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HUDSON MONTEIRO BATISTA SANTOS 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 08h30, 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: 1020699-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DALCI FASSIONI (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: 1020699-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MATHEUS DALCI FASSIONI 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 08h45, 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: 1020699-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DALCI FASSIONI (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020699-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MATHEUS DALCI FASSIONI 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 08h45, 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 
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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: 1021217-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMARA FERNANDA 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021217-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSEMARA FERNANDA 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 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: 1009589-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CORREA DE CERQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT0013382A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (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), e via Diário 

Eletrônico, para manifestarem sobre o retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021217-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMARA FERNANDA 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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021217-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSEMARA FERNANDA 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 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: 1021447-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FERREIRA MIRANDA (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: 1021447-91.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALTER FERREIRA MIRANDA 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 
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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: 1011614-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS ANTONIO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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), e via Diário 

Eletrônico, para manifestarem sobre o retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020562-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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: 1020562-77.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GENIVAL GOMES DOS SANTOS 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 08h00, 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: 1021447-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FERREIRA MIRANDA (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: 1021447-91.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALTER FERREIRA MIRANDA 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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027832-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEZABEL BARROS GIOVANNI DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021200-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOGO ALVES 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021200-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IOGO ALVES 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 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 
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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: 1022465-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO SOARES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021200-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOGO ALVES 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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021200-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IOGO ALVES 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 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010421-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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), e via Diário 

Eletrônico, para manifestarem sobre o retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021222-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ARAUJO MANOEL (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: 1021222-71.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FATIMA ARAUJO MANOEL 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 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 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: 1021222-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ARAUJO MANOEL (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: 1021222-71.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FATIMA ARAUJO MANOEL 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 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, 
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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: 1021443-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MIRIAN MIRANDA SUZUKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT0008713A-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: 1021443-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MIRIAN MIRANDA SUZUKI, MAYKON DOUGLAS PEREIRA 

DA SILVA 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 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: 1021443-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MIRIAN MIRANDA SUZUKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT0008713A-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: 1021443-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MIRIAN MIRANDA SUZUKI, MAYKON DOUGLAS PEREIRA 

DA SILVA 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 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: 1017444-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017444-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE REQUERIDO: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA 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 02/10/2018, às 08h30 – 

Sala: Conciliação 03, 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 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 
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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). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022271-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO TAVARES 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022271-50.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PABLO TAVARES 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 08h30, 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: 1021253-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009553-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HI-TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO OSHIRO OAB - SP196834 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022271-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO TAVARES 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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022271-50.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PABLO TAVARES 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 08h30, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019274-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEMA CIA DE PETROLEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FLAVIO BORGES BARRETO OAB - MG81629 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEO DA SILVA FLORIANO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020332-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA MORENO OAB - SP125091 (ADVOGADO)
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ANGELO JOSE MORENO OAB - SP137500 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIERME SANTOS CORREA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014593-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA PENHA LEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMANTHA SAGRADO ROBERTO OAB - SP404587 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

marilda de matos gregorio (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021591-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SCHEFFER TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MARINS OAB - DF29320 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO POMPEO TAQUES (REQUERIDO)

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR (REQUERIDO)

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JÚNIOR (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO POMPEO TAQUES (REQUERIDO)

ANACY POMPEU TAQUES LEHMKUHL (REQUERIDO)

EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021971-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR SOARES PINHEIRO (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: 1021971-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO VICTOR SOARES PINHEIRO 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 26/10/2018, às 08h45, 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, 19 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021156-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY PINZON (REQUERENTE)

THEMYS PINZON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VIEIRA PINZON OAB - MT0011479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ermeson e João (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017978-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI APARECIDA DE CARVALHO BRUCCELI (EXECUTADO)

EDERALDO BRUCCELI (EXECUTADO)

TULIO PORTO GONCALO (EXECUTADO)

CRISTIANE BRUCCELI PORTO GONCALO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021971-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR SOARES PINHEIRO (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: 1021971-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO VICTOR SOARES PINHEIRO 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 26/10/2018, às 08h45, 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 
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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, 19 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022030-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO 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: 1022030-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA CONCEICAO 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 28/09/2018, às 08h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022030-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022030-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA CONCEICAO 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 28/09/2018, às 08h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022532-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NEY DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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: 1022532-15.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIO NEY DA SILVA MORAES 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 

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
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022494-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON SANTANA FERREIRA (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: 1022494-03.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELIELSON SANTANA FERREIRA 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: 1022494-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON SANTANA FERREIRA (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: 1022494-03.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELIELSON SANTANA FERREIRA 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: 1022434-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022434-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELIANE PEREIRA 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 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: 1022434-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022434-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELIANE PEREIRA 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 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 
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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: 1004148-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL EDNER SILVA NASCIMENTO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004148-04.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MICHEL EDNER SILVA NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intimem-se as partes para se manifestarem acerca 

do laudo pericial de Id. 12950431, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009106-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO LUIZ VITTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MATEUS MORAES LOPES OAB - MT0012636A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME (RÉU)

MARIA ANTONIA DE SIQUEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009106-33.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ARNO LUIZ VITTO RÉU: MARIA ANTONIA DE SIQUEIRA, NEVASKA 

SORVETERIA LTDA - ME Em que pese os argumentos suscitados pela 

agravante mantenho a decisão pelos próprios fundamentos. Especifiquem 

as partes as provas que pretendem produzir, indicando com objetividade, 

os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será saneado, com a apreciação de eventuais 

preliminares e das provas pretendidas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

24 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022603-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DAVI BORSATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDES CAMARGO OAB - RO8191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

domingos sampaio (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022603-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BRUNO DAVI BORSATTI REQUERIDO: DOMINGOS SAMPAIO A parte 

autora requesta pela busca e apreensão de veículo em posse de terceiro 

com fulcro no Decreto Lei n. 911/69 (art. 3º). O STJ possui entendimento 

de que a alienação fiduciária é exclusiva de instituições financeiras. 

Veja-se: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA CELEBRADA ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA 

NATURAL. REGIME JURÍDICO DO CÓDIGO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO 

DE BEM MÓVEL PREVISTA NO DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO 

DADA PELA LEI N. 10.931/2004. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.1. Há 

regime jurídico dúplice a disciplinar a propriedade fiduciária de bens 

móveis: (i) o preconizado pelo Código Civil (arts. 1.361 a 1.368), que se 

refere a bens móveis infungíveis, quando o credor fiduciário for pessoa 

natural ou jurídica; e (ii) o estabelecido no art. 66-B da Lei n. 4.728/1965 

(acrescentado pela Lei n. 10.931/2004) e no Decreto-Lei n. 911/1969, 

relativo a bens móveis fungíveis e infungíveis, quando o credor fiduciário 

for instituição financeira. 2. A medida de busca e apreensão prevista no 

Decreto-Lei n. 911/1969 consubstancia processo autônomo, de caráter 

satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere e específico com 

vistas à concessão de maiores garantias aos credores, estimulando, 

assim, o crédito e o fortalecimento do mercado produtivo. 3. O art. 8º-A do 

referido Decreto, incluído pela Lei n. 10.931/2004, determina que tal 

procedimento judicial especial aplique-se exclusivamente às seguintes 

hipóteses: (i) operações do mercado financeiro e de capitais; e (ii) 

garantia de débitos fiscais ou previdenciários. Em outras palavras, é 

vedada a utilização do rito processual da busca e apreensão, tal qual 

disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, ao credor fiduciário que não 

revista a condição de instituição financeira lato sensu ou de pessoa 

jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários. 4. No 

caso concreto, verifica-se do instrumento contratual (fl. 12) a inexistência 

de entidade financeira como agente financiador. Outrossim, a recorrente 

intentou a presente demanda em nome próprio pleiteando direito próprio, o 

que aponta inequivocamente para a sua ilegitimidade ativa para o 

aforamento da demanda de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 

911/1969. 5. Recurso especial não provido. RECURSO ESPECIAL Nº 

1.101.375 - RS (2008/0240416-2); Assim, intime-se a parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial para: i) adequar os 

pedidos em consonância com as tutela cautelar prevista no novo CPC; ii) 

juntar documentos pessoais (RG e CPF) do autor e comprovante de 

endereço; iii) juntar documento do veículo. Advirto a parte autora que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022308-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (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: 1022308-77.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA 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 

09h00, 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 
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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: 1022308-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (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: 1022308-77.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA 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 

09h00, 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: 1022294-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA LIDIA RODRIGUES (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: 1022294-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARILIA LIDIA RODRIGUES 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019488-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ING - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DE BARROS FERRETI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022294-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA LIDIA RODRIGUES (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: 1022294-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARILIA LIDIA RODRIGUES 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 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022290-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALVES PRIMO (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: 1022290-56.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUCELIA ALVES PRIMO 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). 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020295-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTI - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE SANTI FILHO OAB - MS2566 (ADVOGADO)

GLAUCIENE SANTI OAB - MS8461 (ADVOGADO)

JEAN CLEITON SANTI OAB - MS14212 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022290-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALVES PRIMO (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: 1022290-56.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUCELIA ALVES PRIMO 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). 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023496-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SCHEFFER MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023496-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCAS SCHEFFER MACEDO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que se manifeste 

sobre a petição de Id. 14262763, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019888-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

luiz roberto obersteiner OAB - MT2658/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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019888-36.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALUIZIO LEITE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC. razão pela qual passo sanear o 

feito. Passo a análise das preliminares. I – Falta de Interesse de Agir Ainda 

em sede preliminar suscitou a preliminar de falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 
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prosperar. Verifica-se que o autor realizou o pedido administrativo, 

consoante ID... Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. DA 

PRODUÇÃO DE PROVAS; Ao impugnar o laudo médico apresentado 

pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus 

da prova, além do que requereu expressamente em contestação a 

produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a 

teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa 

que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo 

as condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela requerida, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 21, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017444-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003342-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (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 a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para manifestar sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, bom 

como dos documentos juntados pela empresa REQUERIDA, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019408-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020872-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CALDAS HUGHES DRUMMOND (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA OSORIO NALESSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017671-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019800-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (REQUERENTE)

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019800-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (REQUERENTE)

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022067-06.2018.8.11.0041

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:

MARLENE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022067-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARLENE RODRIGUES DA SILVA Redistribua-se o feito perante uma das 

Varas Especializadas de Direito Bancário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de 

julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021811-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDES ESPIRITO SANTO CORINGA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BATISTA DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021811-63.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: JOILDES ESPIRITO SANTO CORINGA EMBARGADO: 

MARCIO BATISTA DA SILVA A parte embargante requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia de rendimentos, extratos bancários e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1022825-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HERMOGENES DE LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA CAPELAO OAB - MT0008944A-O (ADVOGADO)

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022825-82.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALESSANDRO HERMOGENES DE LEMES RÉU: ASSOCIACAO DE 
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PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA Trata-se de 

pedido de Tutela Antecedente de Exibição de Documento ajuizado por 

Alessandro Hermogenes de Lemes em face de Hospital Geral 

Universitário. Para tanto, afirma o reclamante que pretende ajuizar ação de 

investigação de maternidade para descobrir a sua mãe biológica. Alega 

que notificou o requerido para que fornecesse dados das mulheres que 

deram a luz à criança do sexo masculino, no dia 12 de abril de 1974, no 

Hospital Geral Universitário de Cuiabá - MT, tendo em vista que nasceu 

nesse dia e no referido nosocômio, no entanto, obteve a negativa de tais 

informações ao argumento de que é vedado revelar conteúdo de 

prontuário ou ficha médica, salvo por dever legal ou consentimento por 

escrito do paciente, consoante Resolução 1605/200 do Conselho Federal 

de Medicina. Assim, pretende o deferimento da tutela de urgência para que 

o Hospital requerido forneça os prontuários com o nome, RG, CPF, 

endereço das mulheres que deram a luz neste hospital de criança do sexo 

masculino, no dia 12 de abril de 1974. Pois bem. Da análise da matéria 

abordada nos autos infere-se que é atinente ao direito de família. Assim, 

proceda-se com a redistribuição do feito perante uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 26 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018254-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI ALVES TRINDADE (EXECUTADO)

MULTILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (EXECUTADO)

ANA NATALIZE LIMA SILVA TRINDADE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1063779 Nr: 52655-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. B. COMÉRCIO DE COMUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11.972/MT

 As partes entabularam acordo às fls. 105/108, requerendo a 

homologação e a suspensão do feito até o integral cumprimento.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários conforme o acordado entre as partes.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá- MT, 23 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915964 Nr: 40790-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONTEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, 

INGRIDE DESMAREST DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 85.

Intime-se a parte executada, por Edital, com prazo de 30(trinta) dias, nos 

termos do despacho de fls. 80.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1135673 Nr: 25379-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERÊNCIA SPEDITA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS - ITS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 97/98.

Intime-se a parte executada, por Edital, com prazo de 30(trinta) dias, nos 

termos do despacho de fls. 91.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 772211 Nr: 25310-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJANICY CASTRO DOS SANTOS

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

TRABALHOS MÉDICOS, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009

 A parte executada apresentou IMPUGNAÇÃO à EXECUÇÃO alegando que 

inexiste pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria 

Pública, embasado na Emenda Constitucional nº 80/2014.

Pois bem.

 Após a Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, a 

Defensoria Pública passou a se tratar de função essencial à Justiça, 

assim como o Ministério Público e a Advocacia Pública.

Com efeito, o artigo 135 da Constituição Federal estabeleceu que os 

servidores integrantes da carreira serão remunerados exclusivamente por 

subsídio, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie 

remuneratória.

Assim, ao membro da Defensoria no desempenho de suas atividades, não 

compete o recebimento dos honorários, tendo em vista tratar-se de 

verdadeiro múnus público, remunerado exclusivamente via subsídio.

Contudo, nos casos em que a

 Defensoria atuar na defesa de direitos dos necessitados e obtiver êxito 

na demanda, serão devidos honorários sucumbenciais á instituição, 

porquanto consistentes em remuneração devida pelo vencido ao 

vencedor, salvo a hipótese em que a instituição atuar contra pessoa 

jurídica de direito público à qual pertença (súmula 421/STJ). Inaplicável ao 

caso.

Indefiro o pedido de impugnação.

Intime a parte executada para que efetue o pagamento do débito no valor 

de R$ 695,67 (fls. 165 verso), atualizando o valor, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1147595 Nr: 30659-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DENISE DE CARVALHO CAFFER, IDEALE NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA ME, EDERSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte executada, pelo correio via AR, para efetuar o 

pagamento da dívida conforme pedido de fls. 82/86, devidamente 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do 

CPC e penhora eletrônica de bens.

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).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 454292 Nr: 25862-18.2010.811.0041

 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: MARGARETE DA CONCEIÇÃO RÁDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE LAMMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 Defiro o pedido de fls. 369, expedindo-se ofício nos termos de fls. 14.

Após arquivem-se os autos com as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 790292 Nr: 44333-14.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROSHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSINES CONSULT CONSULTORIA DE 

NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON SOUZA CARDOSO 

JUNIOR - OAB:13.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B/MT, LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - OAB:11635/MT

 Nos termos do art. 477, parágrafo primeiro do CPC intimem-se as partes 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do Juízo de fls. 

180/236, no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Também em igual prazo, deverão as partes informar ao Juízo se 

pretendem a produção de prova oral ou se optam pelo julgamento do feito 

no estado em que se encontra.

Outrossim, intime-se a parte autora para que apresente ao Juízo o 

comprovante original do documento de fls. 129, uma vez que o valor 

depositado não está sendo localizado do Departamento de Depósitos 

Judiciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922770 Nr: 45107-73.2014.811.0041

 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: EFRAIN BARCELOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBUNAL DE ARBITRAGEM, CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA. - TARCOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 Devidamente intimadas para especificação de provas, a parte autora 

quedou-se inerte consoante certidão de fls. 406 e a parte requerida 

pugnou pelo julgamento do feito no estado em que se encontra (fls. 404).

Assim, declaro encerrrada a instrução processual e determino a inclusão 

do feito em lista de julgamento, nos termos do art. 12 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898197 Nr: 28472-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIVA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, KAME 

SISTEMAS DE INFORMÁTICA EMPRESARIAL LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO COSTA JÚNIOR 

- OAB:10.884/MT, ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - 

OAB:13661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, JEFFERSON NUNES FLORES - OAB:17.575, 

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - OAB:17844, 

PAULO CÉSAR PEREZ - OAB:97701, Talita Patricia Moraes de 

Oliveira - OAB:19685/O

 Considerando que o TJMT não possui aparato para realização de 

audiência por videoconferência, defiro o pedido de expedição de carta 

precatória para a Comarca de Uberlândia – MG, para fins de colheita de 

depoimento pessoal do representante legal da ré Sankhya Jiva Tecnologia 

e Inovação Ltda, devendo da missiva se fazer acompanhada dos 

documentos necessários para realização do ato.

No mais, aguarde-se a realização da audiência instrutória.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1035943 Nr: 39576-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE DA COSTA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM - TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Declarar a 

inexistência do débito de R$ 184,32 (cento e oitenta e quatro reais e trinta 

e dois centavos).Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1055907 Nr: 49109-52.2015.811.0041

 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: JOILSON MARQUES CORREA DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 
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acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Declarar a 

inexistência dos débitos de de R$ 110,33 (cento e dez reais e trinta e três 

centavos) e R$ 98,91 (noventa e oito reais e noventa e um 

centavos).Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 229576 Nr: 36651-52.2005.811.0041

 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: JOÃO LUIZ BORGES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIP DISTRIBUIDORA S/A, AUTO POSTO 

IMIGRANTE LTDA, MARCIA MARIA DONIZETE R. DE PAULA, MARCOS 

ANTONIO RODER, WILMA CORRÊA ROEDER, JOÃO RODER JUNIOR, 

WILMA CORRÊA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUILSON BARROS MALHEIROS - 

OAB:5016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Efetuada busca nos sistemas Renajud e Bacenjud para tentativa de 

localização de novo endereço dos litisconsortes AUTO POSTO 

IMIGRANTES LTDA, JOÃO RODER JÚNIOR e sua esposa WILMA CORREA 

RODER, MARCOS ANTONIO RODER e MARCIA MARIA DONIZETE DE 

PAULA , restaram infrutíferas.

Dessa forma, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do 

CPC/2015, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, 

certificando-se nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses dos litisconsortes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 847872 Nr: 51329-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI WYSNEY DA COSTA 

MENEZES BATISTA - OAB:15.650/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 17688, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Intime-se a parte autora para manifestação acerca da petição de fls. 

406/verso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822749 Nr: 28899-48.2013.811.0041

 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: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, SÃO BENEDITO 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, MULTI FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904/SP, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CARVALHO BADINI 

DOS SANTOS - OAB:15393, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13.288/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 420801-3/2018 no 

valor de R$ 3.000,77.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873574 Nr: 12267-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

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

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA ELOISA KARASAIAKI 

FORTES - OAB:173987 /RJ, LUCIMAR A. KARASIAKI - OAB:6448/MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 420803-P/2018 no 

valor de R$ 1.720,50.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 831965 Nr: 37581-89.2013.811.0041

 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: DELCI DO AMARAL ROSA, AALDQ, GLENISGLEIA DA 

SILVA LIMA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do acordo de 

fls. 169/170.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá- MT, 23 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 829891 Nr: 35642-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT, SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 
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OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214-B, VANIA FATIMA VIAN - OAB:54154

 Em consulta ao sistema RENAJUD, conforme extrato em anexo, este 

restou infrutífero.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, PROCEDA com a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, mediante os sistemas conveniados ao Poder Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 728333 Nr: 24253-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMES DE SOUZA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM DE MAGALHÃES

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

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11665

 Defiro o pedido de fls. 387/388.

Intime-se a parte executada, por Edital, com prazo de 30(trinta) dias, nos 

termos do despacho de fls. 382.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1091743 Nr: 6923-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMA SOARES TAVEIRA DE ABREU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SUSPENDO o andamento deste feito, arquivando-o provisoriamente de 

acordo com o que dispõe o artigo 921, III do Código de Processo Civil, ou 

até que a parte Credora localize bens em nome da parte devedora e os 

indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 10680 Nr: 10062-96.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHILIPS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJ-TELECOMUNICACÕES LTDA, NILTON 

JESUS DA SILVA, LAUDENCIO BISPO EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT

 Em consulta ao sistema RENAJUD, foi encontrado veículo em nome de um 

dos executados, realizando a restrição no cadastro.

Assim, manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 353137 Nr: 23594-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO OURO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LEANDRO SETER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido das fls. 112, referente à suspensão do direito de dirigir 

do executado, pois se trata de medida excepcional, que, no presente 

caso, mostra-se desproporcional e desarrazoada.

 Defiro o pedido de fls. 112, referente a inclusão dos executados em 

cadastros de inandimplentes (art. 782 do CPC/15).

Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Em caso de não manifestação, determino o arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 850961 Nr: 53958-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BLUE ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Intime-se a parte executada, por advogado, para efetuar o pagamento da 

dívida conforme pedido de fls. 130/136, devidamente atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora 

eletrônica de bens.

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).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 452209 Nr: 24379-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA VALÊNCIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA STRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT

 Defiro o pedido de fls. 166 e verso de penhora do veículo.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 727913 Nr: 23812-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR RIBEIRO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11878-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FÁTIMA RAMOS - 

OAB:6938, JOSE ANTÔNIO DE MELO - OAB:8604-MT

 Intime a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de não manifestação, determino o arquivamento do feito até 

indicação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 926660 Nr: 47483-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPDM, JULIETE PAULINA DE MORAES
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 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

 Tendo o autor atingido a maioridade, intime-se o mesmo a regularizar a 

representação processual, outorgando procuração aos advogados 

constituídos por sua genitora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 778544 Nr: 31948-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PICO DO AMOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A BRUNO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Em consulta ao sistema RENAJUD, conforme extrato em anexo, este 

restou infrutífero.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 337862 Nr: 8480-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISUL ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: L FELIPE L. MACHADO - 

OAB:31.005/RS, LUIS FELIPE LEMOS MACHADO - OAB:31005/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11.092/MT

 INDEFIRO o pedido de fl. 237, tendo em vista que as diligências de 

RENAJUD E INFOJUD já foram realizadas recentemente e restaram 

infrutíferas ( fls. 218/231).

 Assim, manifeste-se a parte exequente sobre o prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 345109 Nr: 15151-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFETIVA CONSTRUÇÕES LTDA, ALUISIO DE 

OLIVEIRA GUARIM, MILTON FERNANDES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 Defiro o pedido de fls. 260.

Arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 289183 Nr: 9699-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÓPICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÕES 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, ADILTON ALVES DE OLIVEIRA, ITAMAR JESUS PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON SANCHES - OAB:3.510-B, 

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA - OAB:19588/O, MARILEI CARDOSO - 

OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA B. PERES 

SALVADOR - OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B/MT

 Defiro o pedido de penhora do veículo.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação do veículo de fls. 

330/331.

Defiro o pedido de expedição de alvará dos valores bloqueados, conforme 

dados bancários de fls. 331.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 727060 Nr: 22908-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNEIDE RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CAVALCANTE DA SILVA 

- OAB:18.631/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329, SELMA PAES - OAB:OAB/SP 183.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se mandado de penhora fls. 189.

Antes, porém, intime-se a parte autora para efetuar o depósito de 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 794411 Nr: 727-96.2013.811.0041

 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: BENEDITO HENRIQUE DE SOUZA, FABIO RODRIGO DE 

SOUZA RAMOS, ODIZELMA ALESSANDRA RAMOS DA SILVA, 

ASTROGILDO HENRIQUE DE SOUZA, ROSIMEIRE MARIA DA SILVA, 

EDIDEL FARIAS DA SILVA, ARNALDO ERNESTO DE SANT'ANA, OLGA 

RAMOS DE SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELZA JOSE DE ARRUDA SOUZA, 

AGRÍCOLA DE SOUZA RAMOS, REGINALDO MARQUES SOUZA RAMOS, 

ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS, MARCELO MARCIO DE ARRUDA 

SOUZA, MARCIA HELENA DE ARRUDA SOUZA, ARIEL PEDRO DE 

ARRUDA SOUZA, ADELSON JOÃO DE ARRUDA SOUZA, CARMEN LUCIA 

DE ARRUDA SOUZA, ALACY HENRIQUE DE SOUZA, AMARILDA 

HENRIQUE DE SOUZA, SALVINA HENRIQUE DE SOUZA, REINALDO 

HENRIQUE DE SOUZA, DAVI HENRIQUE DE SOUZA

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

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Para melhor exito da diligência, citem-se, via oficial de justiça,os 

litisconsortes ativos nos endereços encontrados nas consultas de fls. 

283/326.

Cumpra-se com urgência, uma vez que o feito encontra-se relacionado na 

Meta 02 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 823636 Nr: 29725-74.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES

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

LTDA, ROGERIO CANTADORI, GERMANA DE FREITAS E SILVA MATIAS, 

RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, ROSA ESTELA ROJAS 

DIAZ, CELSO FIRMO RODRIGUES, EVELINE MEIRELLES GONÇALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / 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 - 
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OAB:7.650-B/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18.806, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES para:a) CONDENAR os 

requeridos HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS, RICARDO 

AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, CELSO FIRMO ROGRIGUES e 

EVELINE MEIRELLES GONÇALVES LIMA ao pagamento da quantia de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), que se deu em 14/08/2009, e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362 do STJ);b)CONDENAR os requeridos HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO MATEUS, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE 

CARVALHO, CELSO FIRMO ROGRIGUES e EVELINE MEIRELLES 

GONÇALVES LIMA ao pagamento da quantia de R$ 3,70 (três reais e 

setenta centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido 

de juros moratórios que devem incidir a partir da citação, no percentual de 

1% a.m., conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 do CC, e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do dia 04/09/209.Em face da 

sucumbência recíproca, CONDENO a autora e os requeridos HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO MATEUS, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE 

CARVALHO, CELSO FIRMO ROGRIGUES e EVELINE MEIRELLES 

GONÇALVES LIMA ao pagamento pró-rata das custas 

processuais.Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, e estabeleço que a autora 

deverá arcar com os honorários advocatícios dos patronos de todos os 

requeridos; e os requeridos HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS, 

RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, CELSO FIRMO 

ROGRIGUES e EVELINE MEIRELLES GONÇALVES LIMA deverão arcar com 

os honorários advocatícios dos patronos da autora nos termos do 

disposto no art. 85, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 755584 Nr: 7624-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PERES CASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Dando prosseguimento ao feito, expeça-se edital de citação da parte 

requerida, com prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e 

formalidades legais, indicados no art. 257 do NCPC, inclusive afixando-se 

o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 755584 Nr: 7624-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PERES CASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante o teor da certidão de fl. 95, nomeio curador na pessoa do 

Professor Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade 

de Cuiabá - UNIC, que deverá ser intimado e terá vista dos autos para 

apresentar resposta no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 755584 Nr: 7624-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PERES CASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 O requerido foi devidamente citado por edital (fl. 91), porém não 

apresentou contestação. Dessa feita, decreto-lhe a revelia.

Deste modo, a fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, 

nos termos do art. 72, inciso II do CPC, nomeio-lhe curador na pessoa do 

Professor Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade 

Federal de Mato Grosso, que deverá ser intimado e terá vista dos autos 

para apresentar resposta no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 765173 Nr: 17862-58.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. H. F. DE CASTRO - ME, FRANCISCA HELENA 

FERNANDES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA SILVA INES DE 

ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20.906 PR

 De acordo com a manifestação da parte embargante de fls. 244/246 não 

há a possibilidade de apresentação dos documentos pessoais do falecido, 

além do que a prova pericial abrange a autenticidade dos documentos (e 

não da assinatura).

Assim, intime-se o Sr. Perito para que dê início aos trabalhos com os 

elementos constantes dos autos.

Faculto às partes a apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1147351 Nr: 30574-41.2016.811.0041

 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: VSDA, VALDICE BOSCO DOS ANJOS

 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

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 420785-8/2018 no 

valor de R$ 3.923,23.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 735777 Nr: 32165-14.2011.811.0041

 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: JUSTINO CORREA DOS SANTOS

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 420788-2/2018 no 

valor de R$ 5.667,78.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 805452 Nr: 11915-86.2013.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLUNATAS REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO, 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373, SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:OAB/MT 

18.879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intime-se o devedor, via edital, 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, 25 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1314039 Nr: 11813-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO MOURA DE OLIVEIRA

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

ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Em que pese os argumentos suscitados pela parte agravante mantenho a 

decisão pelos próprios fundamentos.

Cumpra-se a decisão de fls. 39/verso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1070834 Nr: 55755-78.2015.811.0041

 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: LUIS CARLOS NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE ALMEIDA BASTOS

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

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242

 As partes entabularam acordo às fls. 87/89, requerendo a homologação e 

a suspensão do feito até o integral cumprimento.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários conforme o acordado entre as partes.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá- MT, 25 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1055388 Nr: 48958-86.2015.811.0041

 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: MAURICIO PEREIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA SANTA LUZIA, MAGNUM INDÚSTRIA 

DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁUREA FERNANDES DE MELO 

TRINDADE - OAB:124.271/SP, GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15.761/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR 

solidariamente as rés a pagar a quantia de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) a referentes aos danos materiais sofridos, acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso (21/12/2013) e 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data do efetivo 

prejuízo (30/04/2014). Face à sucumbência recíproca, condeno os 

litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), o 

que faço com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo que cada parte 

irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários sucumbenciais 

respectivos (art. 85, § 14, do CPC).Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 238186 Nr: 7242-94.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE MORAES CORREA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DE MORAIS CORREA - 

OAB:16820/MT

 Intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da proposta de acordo apresentada pela parte ré em fls. 273/274.

 Após, conclua-se.

Intime-se,

Cumpra-se.
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Cuiabá - MT, 25 de Julho de 2018.

 EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945982 Nr: 57999-14.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÍNICA CARDIOLÓGICA DR. ADENA S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - 

OAB:16295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIÃO ORLANDO DE 

OLIVEIRA LOTT - OAB:14246/MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:9.793

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial ajuizada por 

CLÍNICA CARDIOLÓGICA DR. ADENA S/C LTDA em desfavor de CUIABÁ 

COMÉRCIO DE ALARMES LTDA-ME. Em razão da sucumbência, condeno a 

parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que esta última verba fixo no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §1 e 2º, 

do CPC/2015.No mais, com o trânsito em julgado, nada mais sendo 

requerido, arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 911956 Nr: 38163-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO MARTINS DE FIGUEIREDO

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, RENATO 

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

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 420783-1/2018 no 

valor de R$ 9.417,97.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 727068 Nr: 22917-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CARLA PEREIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 420790-4/2018 no 

valor de R$ 18.413,56.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1127033 Nr: 21772-54.2016.811.0041

 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: ANA PAULA SALES E 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 420795-5/2018 no 

valor de R$ 5.264,32.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 796544 Nr: 2896-56.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE GASTÃO DE MATTOS MULLER, MARIA DA 

GLÓRIA DE MOURA MULLER, GUILHERME FREDERICO DE MOURA MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASER LOUZADA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

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

OAB:9235, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 A Resolução n. 06/2014 do E. TJMT fixou a competência da Vara Agrária 

para processamento e julgamento das ações que envolvam conflitos 

possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá-MT.

A presente lide é de nulidade de ato judicial com pedido subsidiário 

reivindicatório, não envolvendo, portanto, conflito possessório.

Ante o exposto, PROVEJO o agravo retido de fls. 226/227, reformando a 

decisão de fls. 220 para determinar a permanência dos autos no presente 

Juízo.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando sua necessidade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815260 Nr: 21714-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX EMANUEL REIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436-RJ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 420807-2/2018 no 

valor de R$ 1.510,64.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1084104 Nr: 3467-22.2016.811.0041
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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: CLOVIS WILSON CAPOBIANCO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUNHA QUEIROZ E GARÓFALO LTDA, 

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 

15.425, DANIELA FRATA DOS SANTOS - OAB:13.675/MT

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A, MARCELO 

HENRIQUE DE MATTOS - OAB:7018, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12007

 Ante o exposto:a)DEFIRO a produção da prova testemunhal, pericial, 

documental e o pedido de depoimento pessoal do requerente e do 

requerido Alexandre Augusto Ferreira.b)Determino a distribuição dinâmica 

do ônus da prova, conforme alhures mencionado;c)Nomeio para 

realização da perícia, independentemente de compromisso, Dr. Ivo Antônio 

Vieira – CRM n.º 1043, com endereço à Rua Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 898, Cuiabá-MT, Tel.: (65) 3612-7033 e (65) 8113-1255; 

e-mail: avoantoniovieira@terra.com.br. Intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias, querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem 

quesitos, após, intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Manifestem-se as partes sobre a 

proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias. Proceda a secretaria 

com a intimação das partes somente depois que o perito juntar sua 

proposta de honorários. Caso o perito não faça a juntada no prazo 

estipulado, faça-me os autos conclusos antes da referida intimação. 

Havendo proposta de honorários, venham-me conclusos após o prazo 

concedido às partes.d)As despesas da perícia ficarão a cargo da parte 

autora. Sendo ela beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários 

periciais serão pagos ao final pela parte que vier sucumbir nos autos. 

Caso a parte sucumbida seja a autora, os honorários serão arcados pelo 

Estado e sendo o contrário, caberá ao requerido tal ônus.e)Designo 

audiência de instrução para o dia 11 de dezembro de 2018 às 14h, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias;f)Cabe 

ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo 

somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 

455, do CPC/2015;g)Expeça-se ofício a Seguradora Líder, para que a 

mesma informe acerca de eventuais pagamentos referentes a título de 

seguro obrigatório DPVAT. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1058966 Nr: 50486-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN PATRICK BRUNERI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Por ser o autor beneficiário da 

gratuidade da justiça, ficam as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade podendo ser 

executadas se, no prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade (art. 

98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 789700 Nr: 43721-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAISA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANNA PAULA MAIDANA PORTO, MARIA 

JOSE MAIDANA PORTO, JUSCELINO NASCIMENTO PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DOS SANTOS - OAB:12882, ROSIMEIRE LUCIA 

FRANCOLINO DA COSTA - OAB:17675/MT

 Chamo o feito à ordem.

Verifica-se no caso em tela que o patrono das executadas, Dr. Izonildes 

Pio da Silva, informou à fl. 147 a revogação e cancelamento de 

procuração e substabelecimento.

Contudo, a fim de comprovar tal alegação, juntou aos autos documentos 

que demonstram que a revogação do mandado foi apenas para a Ação de 

Execução de Alimentos (processo n. 25813-69.2013.811.0041) e Ação de 

Dissolução de Sociedade de Fato (processo n. 31472-30.2011.811.0041).

Ordenada a intimação dos executados, apenas o Sr. Juscelino Nascimento 

Porto foi intimado e quedou-se inerte (fl. 187/188)

Pois bem.

Com o objetivo de sanar todas as dúvidas e evitar possíveis 

irregularidades e alegações de nulidade, intime-se o Dr. Izonildes Pio da 

Silva e as demais executadas para que esclareçam a situação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informando se o Dr. Izonildes continua habilitado para 

atuar nos presentes autos.

Para as executadas, caso a resposta seja negativa, deverão já no mesmo 

ato apresentar novo patrono.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para o prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 284068 Nr: 7325-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA AMELIA PACHECO DE 

ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE, EXTRA 

EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA, EXTRA CAMINHÕES LTDA, MARCOS 

TADEU DA SILVA ALBUQUERQUE

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

OAB:OAB/MT 13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - 

OAB:9148/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 Ante ao exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 482/484 

pelo contador judicial e, via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE a 

impugnação ao cumprimento de sentença ( fls. 442/447). Intime-se a parte 

exequente para efetuar o pagamento de R$ 124.454,99 ( cento e vinte e 

quatro mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos), no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena de prosseguimento da 

execução. Preclusas as vias recursais, expeça-se alvará do valor 

bloqueado às fls. 424/427 em favor da parte exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 794153 Nr: 459-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA, EXTRA EQUIPAMENTO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TADEU DA SILVA ALBUQUERQUE, 

ESPOLIO DE MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

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

OAB:2836 - 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 
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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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 887091 Nr: 21310-68.2014.811.0041

 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: RAFAEL ORCIOLI DA SILVA, MARISA APARECIDA 

FARIAS CUNHA, CELSO OLIVEIRA GOES, LAFG, ANA PAULA FERREIRA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING TRÊS AMÉRICAS, CINEMAIS 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN JOSÉ CLINI - 

OAB:7942/MT, JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA - OAB:7622/DF, LUIS 

FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3.936/MT, PHETERSON 

CALAZANS DO PRADO DUARTE - OAB:OAB/MT 16.538

 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.: 289915 Nr: 10450-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para informar o 

cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1099048 Nr: 10231-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON NATALINO BARBOSA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFIGENIO BATISTA DE OLIVEIRA, WK 

VEICULOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

102 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 912754 Nr: 38691-89.2014.811.0041

 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: ROGÉRIO ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANDAUTO AUTOMÓVEIS, ADAILTON 

ANTONIO DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA, AEROCAR MULTIMARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL ANTÔNIO GUIA DE 

LARA PINTO - OAB:17.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.269/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:18.359/O, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269/MT, WILLIAM 

MARCOS VASCONCELOS - OAB:11323/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. 147/157, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1108606 Nr: 14162-35.2016.811.0041

 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: ICACP, SULIDIR ELIZETE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MARIANO COSTA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:222358/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 103/134, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131651 Nr: 23716-91.2016.811.0041

 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: NILVA BELETTATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLICÉLIA ATAIDES DA SILVA PONCIONI, 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, ACE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16.262/MT, THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - 

OAB:OAB/MT 20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ALEXANDRE BOLELLI 

TATAGIBA PROVETI - OAB:112687, DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - 

OAB:10871/MT, GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:13.493/MT, LUIZ 

AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGRUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247-MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 183162 Nr: 30171-92.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA DULCINÉIA DE ANDRADE, 

GRACINDO APARECIDO DE SOUZA, BENEDITO LIBÓRIO DOS SANTOS, 

PEDROSA BENEDITA ANDRADE DOS SANTOS, ESPOLIO DE LEONIDIO DE 

ANDRADE, HERMELINDA ANDRADE OLIVEIRA, LUCINEIA DE ANDRADE, 
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LUCENIL APARECIDA DE ANDRADE, LUCILEI MARIA DE ANDRADE, 

LUCIENIO FRANCISCO DE ANDRADE, LUCINEY SANTANA DE ANDRADE, 

LUIZ DE ANDRADE, ISMAEL DA SILVA AMORIM, SONIA MARIA DA 

COSTA, MARINA DE OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17.730

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornar ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1121430 Nr: 19428-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVADES, ANDREIA CRISTINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413

 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. 74/84, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 777093 Nr: 30434-46.2012.811.0041

 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: MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

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

OAB:OAB/MT 12.770, FLÁVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - 

OAB:OAB/MG 58.643

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1051336 Nr: 47113-19.2015.811.0041

 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: ALINE DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO KENJI MOGARI, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.475/MT, 

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JR - OAB:8578

 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 a parte requerida 

Fernando Kenji Mogari, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento dos honorários periciais na 

proporção que vos cabe (1/3 para cada), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 226505 Nr: 33808-17.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUROLD ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653, JOSE CÉLIO GARCIA - OAB:2.809 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAIVA 

MUZZI - OAB:8337

 Ante o exposto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade para 

DECLARAR PRESCRITA A PRETENSÃO AUTORAL, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, §, 2º do Código de Processo Civil.Transitada esta sentença em 

julgado, arquive-se o feito com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 446724 Nr: 20964-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORPO E ARTE FASHION LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:OAB/MT 12.544, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - 

OAB:6953/MT

 DEFIRO o pedido de fls. 119.

 Expeça-se o necessário.

 Após o cumprimento da diligência, manifeste-se a parte exequente sobre 

o prosseguimento do feito, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 173368 Nr: 21910-41.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROCENTER COMÉRCIO MATERIAIS 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, 

DENISE FERNANDES BERGO - OAB:, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461

 A parte exequente pugnou pela busca e apreensão do veículo M. 

Benz/LS 1938, ano/modelo 2000, placa JYZ 6453.

 Contudo, além do veículo estar alienado fiduciariamente, em consulta ao 

RENAJUD, constato que possui uma restrição advinda de uma execução 

fiscal que tramita perante 4º Vara Federal da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, sob o nº 0200536000079565.

 Logo, considerando que o crédito tributário goza de preferência sobre os 

demais créditos, à exceção dos créditos de natureza trabalhista e os 

encargos da massa, INDEFIRO o pedido de fl. 191.

 Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, 

nomeado bens passíveis de penhora, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 443824 Nr: 19243-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO DA VINCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELMY CRISTINA B. SANTOS, ESPÓLIO DE 

FAUSE ANTÔNIO, KELMY CRISTINA B. SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VITOR ALMEIDA 

PRAEIRO ALVES - OAB:18439/O

 Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 ( quinze) dias, trazer 

aos autos todos os documentos elencados no item 1 da petição de fl. 165.

 Com o aporte dos documentos, manifeste-se a parte exequente, em igual 

prazo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1019966-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Paula (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019966-93.2018.8.11.0041. AUTOR: ELZA 

FERREIRA DA SILVA RÉU: ANA PAULA Verifico que em manifestação de 

Id. 14149433 a parte autora pugna pela desistência da ação e extinção do 

feito. Tendo em vista que a requerida ainda não foi citada, HOMOLOGO a 

desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos dos arts. 200 e 485, inciso VIII, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de 

abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001677-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANNE FERNANDES DA SILVA TIMOTEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001677-49.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ARIANNE FERNANDES DA SILVA TIMOTEO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Mantenho a decisão de 

indeferimento da tutela de urgência (Id. 6658326), por seus próprios 

fundamentos. Ressalto que o valor pago a título de energia elétrica não é 

fixo, variando conforme o consumo, o preço da energia, os tributos nela 

incidentes, entre outros fatores, não sendo cabível medida judicial para 

fixar valores aleatórios a título de consumo, sem que haja qualquer indício 

de irregularidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de parcelamento 

proposto pela autora. Considerando-se que as petições de Id. 14174056 

referem-se a terceiro estranho a relação jurídica, deixo de analisa-las, 

cabendo ao interessado ajuizar a ação cabível. Intimem-se as partes para 

que apresentem as provas que pretendem produzir. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 25 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022113-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022113-92.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MALVINA DA SILVA RÉU: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A A Constituição da República assegura, dentre os 

Direitos e Garantias Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;” O art. 98 e ss do CPC estabelece requisitos para a 

concessão de assistência judiciária aos necessitados, a saber: Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

Aludida norma assegura à parte a obtenção do benefício “(...) mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família.” ( art. 99, §3º). No caso dos autos, 

elementos objetivos apresentados pela parte autora não permitem 

identificar um situação de pobreza, que autorize reconhecer, de plano, 

uma situação econômica familiar que impossibilite o recolhimento do valor 

das custas. Infere-se que a autora é aposentada, recebendo a 

importância líquida mensal de R$ 4.906,50 (quatro mil novecentos e seis 

reais e cinquenta centavos). Não bastasse, pelo extrato acostado junto ao 

ID n. 14289245 infere-se que a autora recebeu recentemente a 

importância de R$ 19.623,56 (dezenove mil seiscentos e vinte e três reais 

e cinquenta e seis centavos), indicativos que não se encaixam no perfil de 

hipossuficiente. Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do 

benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - 

Alegação de hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não 

iure et de iure. - Magistrado que tem a faculdade de exigir da requerente a 

comprovação da hipossuficiência por este alegada. - Aplicação, ao caso, 

do verbete nº. 39, da súmula desta corte estadual. - Verifica-se in casu 

que a recorrente não demonstrou a impossibilidade de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. - De toda 

sorte, nada impede a reapreciação do pedido pelo magistrado desde que 

venham aos autos informações suficientes capazes de fazer prova da 

miserabilidade alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA 

SEGUIMENTO, COM FULCRO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. ( TJRJ - 

VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento : 

19/12/2013). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de 

julho de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019805-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019805-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JULIANA NUNES DE ARRUDA REQUERIDO: BENEDITO DIRCINO FARIA DE 

OLIVEIRA Verifica-se que o autor efetuou o recolhimento das custas 

processuais, sem, contudo, apresentar outros documentos requeridos em 

decisão de Id. 14056494. Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos 

autos seus documentos pessoais e comprovante de residência; ii) Indique 
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os endereços eletrônicos da autora e do réu (art. 319, II, do CPC); iii) 

Explique qual a relação entre os extratos de conta corrente do cliente 

“Gabriel Rodrigues Franco” (Id. 14010461, 14010454 e 14010447) e a 

presente ação; Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005635-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005635-09.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MAURO PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Mauro Pereira da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 17/11/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12953963. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de pedido administrativo. 

No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também 

não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A parte 

autora pugna pela consideração do laudo pericial feito durante a audiência 

de conciliação. No mesmo sentido, manifestou-se a requerida. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a 

parte requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 

DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data 

de 17/11/2017. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi 

produzido laudo médico de ID 12953963, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12079533. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada e 

passo a analise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 17/11/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 12079539), bem como laudo pericial (ID 

12953963). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 17/11/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 12953963, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

mão com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) de 70% 

(setenta por cento), calculada em 17.5% (dezessete ponto cinco por 

cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso 

de perda permanente da mobilidade da mão, o percentual incidente é de 

70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

resulta a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário 

mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

a partir da data do sinistro (17/11/2017). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – 

MT, 24 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002341-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAN FELIPE CAMPOS MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002341-46.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JORDAN FELIPE CAMPOS MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jordan Felipe Campos Moraes, em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 29/10/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12952681. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de pedido administrativo. 

No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também 

não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. Houve a 

realização de perícia, ID 12952681, sendo apresentado laudo, 

manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 29/10/2017. Verifico que em sede da 

Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 12952681, e 

não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

11608703. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada e passo a 

analise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 29/10/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 11608710), bem como laudo pericial (ID 

12952681). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 29/10/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 12952681, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta de 

um dos membros inferiores esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 25% 

(vinte e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda completa de um dos membros inferiores, o 

percentual incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o 

salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir 

da data do sinistro em 17/11/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019340-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019340-11.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MAYCON DOUGLAS DA SILVA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 13587083. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024139-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1024139-97.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ROSANA 

APARECIDA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13633033. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038619-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOIR EDUARDO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038619-80.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDOIR EDUARDO FERNANDES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Valdoir Eduardo Fernandes, 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 05/09/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12930231. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de pedido administrativo e de laudo pericial do IML. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A parte autora pugna pela 

consideração do laudo pericial feito durante a audiência de conciliação. No 

mesmo sentido, manifestou-se a requerida. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 05/09/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12930231, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

11247142. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a analise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 05/09/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 11742135), bem como laudo 

pericial (ID 12930231). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 05/09/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12930231, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.7% (dezoito ponto sete por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 
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dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta 

a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

a partir da data do sinistro em 05/09/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de julho de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024174-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY VIEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024174-91.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: SUELY VIEIRA ALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Suely Vieira Alves, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/09/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta restou infrutífera por 

ausência da parte autora, conforme termo de ID 7356772. A parte 

requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva e negativa de pedido administrativo. No mérito, aduz 

que o nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A parte autora pugna pela 

consideração do laudo pericial feito durante a audiência de conciliação. No 

mesmo sentido, manifestou-se a requerida. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/09/2016. 

Verifico que já foi produzido laudo pericial de ID 13421574, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 4548705. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do 

mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 26/09/2016. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 4548699), bem como laudo 

pericial (ID 13421574). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 26/09/2016, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13421574, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho direito com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto sete e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos punhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 
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importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária a partir da data do sinistro em 26/09/2017 (Súmula 43 

do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de julho 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008095-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUIZ LIPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008095-03.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO RUIZ LIPPE REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Antonio Ruiz Lipppe, em face de Porto 

Seguro CIA de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/03/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. A parte requerida apresentou contestação de id. 10263927, 

arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando que seja excluída 

da lide e em seu lugar ser incluída a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT e a ausência do laudo do IML. No mérito, aduz que não 

foram comprovados o nexo causal e a invalidez. Caso haja eventual 

condenação, pugna para que o limite da indenização seja proporcional à 

extensão do dano a ser extraído por meio de prova pericial. Impugnação à 

contestação de id. 1055121. Realizada a perícia judicial, esta foi 

apresentada conforme id. 13424842 . Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/03/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença “ultra petita” quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, 

aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. II – Da ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência 

de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de 

Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar 

haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de 

pericia médica, nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT - LAUDO IML - DESNECESSIDADE - SIMPLES PROVA 

DO ACIDENTE E DO DANO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - VALOR 

INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À LESÃO APRESENTADA - TABELA 

PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - RECURSO PROVIDO. Para que a 

indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de 

trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” 

(art. 5º da Lei 6.194/74), portanto, a apresentação de laudo do IML não é 

documento indispensável para comprovação da lesão, sobretudo quando 

os relatórios médicos e boletim de acidente demonstram o nexo causal 

entre o acidente e o dano sofrido pela vítima. Conforme precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, em caso de invalidez parcial, o pagamento do 

seguro obrigatório (DPVAT) por igual, deve observar a respectiva 

proporcionalidade. (Ap 112064/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2011, 

Publicado no DJE 19/12/2011) Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a analise do mérito. Mérito Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/03/2016. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(id. 5547213), bem como laudo pericial (id. 13424842). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido 26/03/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico emitido (id. 13424842), foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do punho esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade do punho, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)., a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(26/03/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 
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sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 25 de julho 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004517-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZANDER MARCELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004517-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ZANDER MARCELO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Zander Marcelo da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 09/09/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12954550. A parte requerida foi citada, consoante ID 12509613, 

contudo apresentou contestação intempestiva, quedando-se revel (efeitos 

da revelia – CPC, art. 344). A parte autora pugna pela consideração do 

laudo pericial feito durante a audiência de conciliação. Contudo, a parte 

requerida se opôs sob argumento que não restou comprovado nexo de 

causalidade. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Como já exposto no relatório, a parte requerida apresentou 

contestação intempestiva. Como sabido, o principal efeito da revelia é a 

presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos 

termos do art. 344, do Código de Processo Civil. A pena de confissão 

decorrente da revelia, contudo, é relativa e não induz, necessariamente, à 

procedência do pedido, podendo ceder em face dos demais elementos 

constantes dos autos, caso contrariem a tese sustentada pela parte 

autora. In casu, sem maiores sobressaltos tenho que a pretensão da 

reclamante merece ser acolhida. Registro que o Código de Processo Civil 

estabelece que incumbe o ônus da prova: a parte autora, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo do direito do autor. A parte autora colacionou um 

suporte probatório capaz de corroborar suas alegações, vejamos. Por 

meio de certidão de ocorrência e documentos médicos evidenciando o 

evento danoso (ID 11916714), bem como laudo pericial (ID 12954550). 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 09/09/2017. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito certidão de 

ocorrência e documentos médicos evidenciando o evento danoso (ID 

11916714), bem como laudo pericial (ID 12954550). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 09/09/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12954550, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto sete e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária a partir da data do sinistro em 26/09/2017 (Súmula 43 

do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 26 de julho 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022285-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER EVANGELISTA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1022285-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: WAGNER 

EVANGELISTA ALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13633183. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013273-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PINHO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1013273-30.2017.8.11.0041. AUTOR: JONAS PINHO 

DE LARA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13271272. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022164-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINA ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1022164-40.2017.8.11.0041. AUTOR: BERNARDINA 

ROSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 13643816. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011154-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO MARTINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011154-96.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EFIGENIO MARTINE REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 13216894. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014660-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SIRQUEIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1014660-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: RENATO 

SIRQUEIRA DE SOUSA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13603187. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031815-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031815-96.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

GOMES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 13617196. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008754-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008754-75.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALLAN RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação para Cobrança do 

Seguro DPVAT, ajuizada por Allan Ribeiro da Silva, em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretendia reparar os danos 

causados. Nota-se que a parte autora foi devidamente intimada para que 

emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento, conforme se 

verifica o despacho de ID 12610654. Todavia, deixou de atender a 

determinação judicial, tendo sido certificada a sua inércia, consoante ID 

13200108. É o relatório do necessário. Decido. Tendo em vista a inação da 

parte autora, embora devidamente intimada, INDEFIRO a petição inicial por 

ausência dos requisitos do art. 319, incisos II e VII, do CPC. Ante o 

exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem resolução de mérito a 

presente ação, com base no art. 485, inciso I, do CPC. Defiro a gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Condeno a parte autora ao 
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pagamento das custas processuais. 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. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando as formalidades 

legais. Cuiabá - MT, 26 de julho de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011012-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENDO SIMPLICIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1011012-92.2017.8.11.0041 AUTOR: 

ROSENDO SIMPLICIO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 14015962. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019861-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA CHAGAS ANTONIO (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1019861-87.2016.8.11.0041 AUTOR: ELVIRA 

CHAGAS ANTONIO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 14010780. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022502-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1022502-14.2017.8.11.0041. AUTOR: ELIENE LEITE DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase 

de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 13445152. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020077-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARDOSO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1020077-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: GUILHERME 

CARDOSO JUNIOR EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13695756. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021777-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON BORGES JAYMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1021777-25.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: LENNON 

BORGES JAYMES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 14011076. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019041-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA NASCIMENTO FERREIRA DE AGUILARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1019041-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: LAUDELINA 

NASCIMENTO FERREIRA DE AGUILARES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 13624390. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021121-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE TAQUES MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1021121-68.2017.8.11.0041. AUTOR: PAULO 

HENRIQUE TAQUES MARQUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13055974. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019013-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1019013-66.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: AILTON 

PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13451299. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021108-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DO BEM CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1021108-69.2017.8.11.0041. AUTOR: BRUNO DO BEM 

CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase 

de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 1348613. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022394-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DOS SANTOS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1022394-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: NEIDE DOS 

SANTOS VIEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13605452. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028870-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CARLOS AMANCIO PESSETTO (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1028870-39.2017.8.11.0041 AUTOR: 

JONATHAN CARLOS AMANCIO PESSETTO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 14011167. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 
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Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019440-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA OLIVEIRA SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1019440-63.2017.8.11.0041 AUTOR: STELA 

OLIVEIRA SALES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 14016492. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022397-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO BATISTA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1022397-37.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SILVANO 

BATISTA DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13670595. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022179-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1022179-43.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: SILVANA 

DE SOUZA GOMES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 12989033. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012350-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MAXIMO DE PINHO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1012350-04.2017.8.11.0041. AUTOR: PAULO 

HENRIQUE MAXIMO DE PINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13258072. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014915-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANY APARECIDA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1014915-38.2017.8.11.0041. AUTOR: KAUANY 

APARECIDA BARBOSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13260310. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013343-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1013343-47.2017.8.11.0041. AUTOR: MARIA JOANA 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase 

de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 13346479. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011898-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA MONTEIRO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1011898-91.2017.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

RAIMUNDA MONTEIRO DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13468804. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011864-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1011864-19.2017.8.11.0041. AUTOR: MARCIANO 

VIEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 13468537. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019562-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DIVINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1019562-76.2017.8.11.0041. AUTOR: ELIAS DIVINO 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase 

de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 13348998. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013095-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MORAIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1013095-81.2017.8.11.0041. AUTOR: MARCOS 

MORAIS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 13559310. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032194-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CONCEICAO DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032194-37.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANDERSON CONCEICAO DA SILVA LIMA EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 13911648. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029936-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS PAES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1029936-54.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: IZAIAS 

PAES DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13957017. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011227-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ ALVES DAMASCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1011227-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: JORGE LUIZ 

ALVES DAMASCENO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 14126736. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018925-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALISON MORRONE DE MOURA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1018925-28.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: TALISON 

MORRONE DE MOURA NEVES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 14249970. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014239-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BAGNO MORAIS NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1014239-90.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: JEAN 

BAGNO MORAIS NOGUEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 13957504. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009942-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO MARCOS MAGALHAES CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1009942-40.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALEXSSANDRO MARCOS MAGALHAES CUNHA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 13956717. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017019-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALMEIDA CAFE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1017019-03.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: PAULO 

ALMEIDA CAFE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 13956310. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 
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mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014205-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FABIANE TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1014205-18.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MARIA 

FABIANE TEIXEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13633490. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015769-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELVIRA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1015769-32.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MARIA 

ELVIRA SA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 13636269. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019017-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GONCALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1019017-06.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ADAO 

GONCALVES DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 14140905. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012370-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER NASCIMENTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1012370-92.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: VAGNER 

NASCIMENTO DE MIRANDA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 13635918. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014132-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE ARAUJO LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1014132-46.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: GILBERTO 

DE ARAUJO LARA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13634233. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000419-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO NASCIMENTO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1000419-04.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CESAR 

AUGUSTO NASCIMENTO MORAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 13633175. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027437-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVA EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1027437-97.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CRISTIANE 

SILVA EVANGELISTA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13633175. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015765-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS DIAS MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1015765-92.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MATHEUS 

LUCAS DIAS MARQUES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13633944. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022642-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE JUPIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1022642-48.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: GABRIELE 

JUPIRA NASCIMENTO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13554037. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003985-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO MARCELINO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - RO6016 (ADVOGADO)

MARIO GUEDES JUNIOR OAB - RO190-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003985-44.2018.8.11.0002 Vistos e etc. Diante da 

análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não há 

pedido de justiça gratuita ou despacho concedendo-a, bem como, 

comprovação do recolhimento das Custas Judiciais e Taxa Judiciária. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar as 

guias de custas de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de devolução. Em igual prazo deverá ainda, 

apresentar a exordial e procuração, bem como os documentos exigidos 

conforme art. 260, II do CPC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada 

sendo requerido, certifique-se e devolva ao Juízo de origem, nos termos 

do art. 393 da CNGC/TJMT. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de julho de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006204-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO BARROS DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

BENEDITA DE BARROS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 14336798 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . MONNYQUE 

LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1020216-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERNANDES DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020216-29.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

autora para emendar sua inicial, em 15 (quinze), atendendo ao disposto no 

artigo 8º da Lei 9.507/97, eis que não há nos autos prova da recusa. 

Cuiabá, 25 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021754-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021754-45.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu o cumpra, ficará isenta de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em mandado executivo. 

Cuiabá, 26 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021930-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ERNA OST RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERMINIO PINTO NETO OAB - PR66821 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE ELISA BOSKOV DICKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021930-24.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021941-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA GONCALVES MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021941-53.2018.8.11.0041 DESPACHO Nnos termos do 

art. 99, § 2º do CPC, intime-se a autora para emendar sua inicial, no prazo 

de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos 

autos documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da 

justiça gratuita, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022033-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE VEDOVATO DOS SANTOS (AUTOR)

CLAUDEMIR VEDOVATO DOS SANTOS (AUTOR)

VALDINEI VEDOVATO DOS SANTOS (AUTOR)

CLAUDINEY VEDOVATO DOS SANTOS (AUTOR)

CLAUDIO VEDOVATO DOS SANTOS (AUTOR)

VALDINEIA VEDOVATO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO MESSIAS DA SILVA (RÉU)

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

PABBIA PALETES - EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022033-31.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32 da Resolução TJ-MT/TP n.º 03 de 12 de Abril de 2018, 

intimem-se os autores para organizar a ordem dos documentos anexo à 

inicial, em 15 (cinco) dias. Em igual prazo devem apresentar 

documentação comprobatória de que fazem jus ao benefício da justiça 

gratuita. Cuiabá, 24 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011868-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELE MARIA DE SOUSA OAB - MT23353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FAINOR SANCHES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO Número do Processo: 1011868-22.2018.8.11.0041 Data e 

horário: 23 de julho de 2018, às 14:30 horas. Autor: Francisco Fainor 

Sanches de Lima Ré: Interligação Elétrica do Madeira S.A PRESENTES: 

Juíza de Direito: Dra. Ana Paula da V. Carlota Miranda Autor: AUSENTE 

Advogado do autor: AUSENTE Réu: AUSENTE Advogado da ré: Sandro 

Alberto de Souza Junior OAB 15807 OCORRÊNCIAS Iniciada a solenidade, 

o advogado da ré informou a impossibilidade do comparecimento da 

testemunha em razão de suas férias e requereu a redesignação do ato. 

DELIBERAÇÕES A seguir a MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Não 

há informação de que o autor tenha sido intimado da audiência. A par 

disso defiro o pedido de ID. 14313587 e designo o dia 20 de agosto de 

2018, às 14:00 horas para a audiência em que será ouvida a testemunha 

Gustavo de Melo Portela Spengler. Intime-se o autor e certifique. Saem os 

presentes intimados.” Nada Mais, Eu, __________ (Brenda de Queiroz 

Sanches) – Estagiária de Direito, que digitei e encerro o presente. ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito Sandro Alberto de 

Souza Junior Advogado da ré

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006494-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)
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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° 1006494-25.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/10/2018 às 08:45 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, 26 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035199-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTUNES BINSFELD (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)

 

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, 26 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 192399 Nr: 5156-87.2005.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, HOMOLOGO O ACORDO PARA QUE SURTA SEUS 

JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.Oficie-se ao Detran como requerido. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios na forma pactuada.As partes desistiram do prazo 

recursal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com baixa 

na distribuição e cautelas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 724556 Nr: 20225-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DA SILVA PAZETO

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ITAU S/A

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

OLIVEIRA - OAB:12561/MT

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

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A, 

LUIZ RODRIGUES - OAB:, PRISCILA KEI - OAB:

 Processo n° 20224-52.2011.811.0041

Código: 724556

Vistos e etc.

Diante os fatos trazidos pela exequente a p.407/410 e em atendimento ao 

principio do contraditório, intimem-se os executados para que, em 05 

(cinco) dias se manifestem sobre a petição de p. 407/410.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 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.: 770694 Nr: 23726-77.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER AUGUSTO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATUSHI YOSHIMURA, OSVALDO TSUTOMU 

YOSHIMURA, LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19.512-O/MT, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - 

OAB:15.370/MT, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:15.074/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte autora para comprovar a distribuição da 

carta precatória expedida nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 981570 Nr: 14816-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, MARCIO ROBERTO 

BRIANTI, Pedro Brianti, MARCOS ROBERTO BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROMEU DILLY, MIRIAM SCHEFER DILLY, 

VALCIR BATISTA GHENO, MARIA INÊS SHINEIDER GHENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:OAB/MT 

10.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de p. 289 e considerando que o RAI 

1013271-86.2017 não foi conhecido, intimem-se os embargantes para 

recolhimento das custas complementares em 15 dias, sob pena de 

cancelamento e extinção.

 Faculto aos embargantes, em sendo expressivo os valores e comprovada 

a dificuldade momentanea, o pagamento das custas complementares em 

06 (seis) parcelas, devendo o comprovante da primeira ser apresentado 

nos autos em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 868725 Nr: 8538-73.2014.811.0041

 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: JOELAINE KARINA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEY RONALDO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.Custas 

pela autora. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 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.: 912710 Nr: 38667-61.2014.811.0041

 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: OLÍVIO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, HYUNDAI 

MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BORGES GUIMARÃES - 

OAB:17.214-B, LUIZ EDUARDO LOPES JR. - OAB:13.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - 

OAB:14170/MT, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos desta ação proposta por OLIVIO MONTEIRO 

DA SILVA, a fim de CONFIRMAR a antecipação de tutela concedida à p. 

113/114 e CONDENAR SOLIDARIAMENTE as rés HYUNDAI CAOA DO 

BRASIL LTDA. e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE 

AUTOMÓVEIS LTDA. ao pagamento de LUCROS CESSANTES no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como indenização por DANOS MORAIS 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 

1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença 

(Súmula 362-STJ). Promova a abertura do segundo volume, conforme 

determina a CNGC-MT.Condeno as rés ao pagamento das custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa 

na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 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.: 702088 Nr: 36709-79.2010.811.0041

 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: SINVAL VAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARYNE MISSORINO KIMURA, 

TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, ELIANETH GLAÚCIA DE OLIVEIRA 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:, FERNANDO AUGUSTO GOMES - 

OAB:17231/B, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638/MT, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19415/MT

 Processo nº. 36709-79.2010.811.0041 - Código 702088

Vistos e etc.

Conforme informado pela ré/reconvinte Karyne, o seu patrono sofreu com 

um AVC em meados de 06/06/2018, contudo a decisão que determinou 

que comprovasse que faz jus aos benefícios da justiça gratuita foi 

publicada em 26/04/2018, tendo o seu prazo se encerrado em 21/05/2018, 

conforme simulação em anexo.

Assim, não assiste razão o arguido pela ré/reconvinte a p.207/210, pois o 

seu prazo para apresentar os documentos exigidos pelo juízo já havia 

escoado.

Posto isto, INDEFIRO o pedido reabertura de prazo para que a 

ré/reconvinte comprove que faz jus ao referido beneficio e, 

consequentemente, mantenho inalterada a decisão de p. 195/196.

Ultimem-se os atos para realização da audiência designada.

Anote-se como requerido a p. 207/210.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 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.: 897133 Nr: 27659-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ FERREIRA SIDOU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:MT/ 9139, GIAN CARLOS LEÃO PREZA - OAB:8431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, MARCOS ANTONIO 

BERTIN - OAB:14369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Processo nº 27659-87.2014.811.0041 - Código 897133

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito 

c/c pedido de indenização por danos morais e antecipação parcial dos 

efeitos da tutela proposto por Paulo Jose Ferreira Sidou em face de Banco 

do Bradesco Financiamentos S/A.

A p.91/92 foi nomeado o Sr. Thiago Jorge Machado como perito judicial, 

que apresentou proposta de honorários no montante de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais).

O embargante não concordou com a proposta de honorários, requerendo 

a sua minoração. (p. 109/111)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito 

c/c pedido de indenização por danos morais e antecipação parcial dos 

efeitos da tutela proposto por Paulo Jose Ferreira Sidou em face de Banco 

do Bradesco Financiamentos S/A.

O réu se insurgiu quanto a proposta de honorários periciais.

A pericia a ser realizada não é tão complexa, contudo, demanda grande 

conhecimento técnico. Todavia, não se justifica o montante perquirido por 

este, R$8.000,00 (oito mil reais), que ultrapassa os valores habitualmente 

homologados para realização de pericias judiciais desse porte.

Desta forma, entendo como razoável e condizente com o trabalho a ser 

prestado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante o exposto, arbitro a titulo de honorários periciais em favor do perito 

nomeado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Intime-se o embargante para que comprove o recolhimento dos honorários 

periciais em 05 (cinco) dias.

Após, requisite-se ao perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, 

informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. O perito deverá entregar 

o laudo no prazo de 15 dias a contar da data de início dos trabalhos.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGENCIA. Processo da Meta 02 do CNJ.

Cuiabá, 25 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.: 717641 Nr: 8576-90.2011.811.0041

 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: REJANE CARDOSO SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA CALIX MORENO - 

OAB:7793, JEAN MARTINS PEREIRA - OAB:8.277/MT, JOSÉ MORENO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 85 de 552



SANCHES JUNIOR - OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 

NETA - OAB:2978/MT, RICARDO BORGES SAMPAIO - OAB:45.963/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença requerido por 

Rejane Cardoso Silva em desfavor de Unimed Cuiabá, nos termos do art. 

924, II do CPC.Cumpridas as orientações do Pedido de Providencia 

218/2014 – CIA 0170781-87.2014 do CGJ-MT, fica autorizado a 

EXPEDIÇÃO de alvará em favor da exequente, conforme dados bancários 

informados a p.549.Registro que o patrono da parte exequente tem 

poderes para dar e receber quitação, conforme procuração de 

p.522.Intime-se a Defensoria Publica para requerer o que entende por 

direito quanto aos seus honorários, em 15 dias.Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e, expeça-se competente alvará judicial, 

arquivando-se com as cautelas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25 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.: 929965 Nr: 49290-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PAULA DE MAGALHÃES

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte requerida às 

fls.78/83 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 371120 Nr: 7863-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI GUIMARÃES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO CARIS, IOLANDA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI GUIMARAES DE JESUS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT, MAURI GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595, RODRIGO 

GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte autora para comprovaro protocolo do 

Ofício 315/2017, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 987215 Nr: 17244-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA CAVALCANTE BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZIMEIRE GOMES DE SOUZA, JOSÉ 

JOAQUIM RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 12.036

 Processo nº. 17244-11.2015.811.0041 - Código 987215

Vistos e etc.

Esta ação de busca e apreensão de Código 987215 foi distribuída 

inicialmente para a 11° Vara Cível desta Comarca (14/04/2015), sendo que 

em 23/04/2015 teve o seu despacho inicial (p.33/34) e posteriormente, por 

determinação daquele juízo, foi redistribuída em razão da conexão com o 

processo de código 1034418, isso em 29/05/2018 (p 101).

Vindo este feito para esta unidade judiciária e sendo determinado o 

apensamento ao processo de código 1034418 (p. 103), foi certificado que 

o mesmo tramita perante a 11° Vara Cível (p. 104).

Infere-se do sistema Apolo que o processo de código 1034418 foi 

inicialmente distribuído para esta 5ª Vara Cível em 18/08/2015 recebendo 

seu despacho inicial em 24/08/2015. Contudo, em 02/10/2017 foi 

reconhecida a conexão entre os processos de código 1034418 e 987215, 

sendo determinada a remessa ao Juízo da 11° Vara Cível, o que já foi 

devidamente cumprido.

O art. 58 e 59 do CPC trazem os casos de prevenção e de reunião dos 

processos para julgamento simultâneo. Vejamos:

“Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo.”

No presente caso, conforme relatado acima, esta ação (987215) que 

tramitava perante a 11° Vara Cível foi distribuída e recebida primeiro. 

Portanto, deve continuar tramitando perante o seu juízo de origem, bem 

como ação que foi posteriormente distribuída e que já se encontra com 

aquele juízo (1034418).

Posto isto, uma vez verificada a prevenção do Juízo da 11° Vara Cível, 

imperioso o retorno dos autos àquela unidade judiciária para o normal 

prosseguimento do feito.

Desta forma, DETERMINO a remessa dos presentes autos para a 11° Vara 

Cível dessa Comarca.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 25 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.: 431192 Nr: 11601-48.2010.811.0041

 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: TORK SUL COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARCELO ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9.429/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas 

pela autora.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 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.: 801467 Nr: 7899-89.2013.811.0041

 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: CLEBERSON GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO GOMES DOS SANTOS, NILTON 

VITÓRIO SILVA DE ASSIS, MARCOS LEVI DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952, RUTE PEREIRA - OAB:13191

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil. Revogo a 

decisão de p. 33.Custas pelo autor. Contudo, sendo este beneficiário da 

Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco 

anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 25 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.: 811973 Nr: 18468-52.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BEZERRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÁRIO DO POVO, ELY SANTANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Wolf - OAB:10679/MT, 

NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - OAB:16295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil. Revogo a 

decisão de p. 36.Custas pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 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.: 777142 Nr: 30487-27.2012.811.0041

 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: MARIA DALVA KNAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Posto isto, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto este feito sem resolução do mérito. Quanto aos honorários 

periciais, determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, 

pelos trabalhos desenvolvidos. O restante, equivalente a 80%, deve ser 

devolvido à ré. Expeçam-se os alvarás.Custas e despesas processuais 

pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, sendo esta beneficiária 

da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 

(cinco) anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25 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.: 752630 Nr: 4494-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Daniel França Silva - 

OAB/MT 17.826 - OAB:, Dr. José Alberto Couto Maciel - OAB/DF 513 - 

OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos, encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca do documento juntado às fls. 207/208, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 238220 Nr: 7267-10.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN BARBOSA LAGARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 33Processo nº 176/2006

Código 238220

Vistos e etc.

Defiro o pedido postulado à p. 110, a fim de que sejam penhorados os 

bens que guarnecem a residência do executado, ressalvados os 

impenhoráveis.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 20 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.: 1146267 Nr: 30090-26.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DO SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Trata-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença 

proposta por Jose Alves dos Santos contra Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, já qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.121/123).

 À p. 128 o exequente ratificou os termos do acordo.

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, e extingo este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará como requerido.

Custas e honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 104107 Nr: 16825-45.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LUIZ DA SILVA LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Consigno que encontrando bens passiveis de penhora, deverá 

a exequente requerer a retomada da marcha processual perante este 

juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 

avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Oficie-se ao SPC, SERASA e SCPC para que promova 

a inclusão dos nomes dos executados em seus cadastros, em 5 dias. 

Após a expedição da referida, intime-se a exequente para sua retirada, 

em seguida arquive-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 744014 Nr: 41025-04.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES GOMES 

- OAB:13473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9928/A-MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos desta redibitória c/c indenização por danos 

morais proposta por PEDRO CARLOS DA SILVA contra TRESCINCO 

DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA..Custas processuais pelo 

autor, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 
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10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 

82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, sendo este beneficiário da 

justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco 

anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 25 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.: 387826 Nr: 23477-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO GUIMARÃES RODRIGUES - FIRMA 

INDIVIDUAL, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DANIEL DE FREITAS ADRIÃO, SILVINO 

DE FREITAS, AMANDA PEREIRA DE FREITAS ADRIAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, juntada às fls. 65/67, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1028875 Nr: 36260-48.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROMEU DILLY, MIRIAM SCHEFER DILLY, VALCIR 

BATISTA GHENO, MARIA INÊS SHINEIDER GHENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11.084, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:OAB/MT 

10.026

 Vistos.

O RAI 1013271-86-2017 não foi conhecido (p. 72/73).

Assim, certifique o trânsito em julgado da decisão de p. 27/28 e 

arquive-se, com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 20456 Nr: 3644-11.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DA SILVA BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR VIEIRA, ANA PEREIRA COMPANHONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:30857/PR, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso – CEI), onde não consta 

nenhum bem em nome dos executados.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 

suspensão 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, 25 de julho de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 772190 Nr: 25287-39.2012.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB SERVICE

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

OAB:9.566 /MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 Processo nº 25287-39.2012.811.0041

Código 772190

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por ECAD - Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição em face de FB Service. 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 25 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.: 1069181 Nr: 55052-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEMES DE TOLEDO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN MINIGUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MAURA SACIOTO 

RAHAL - OAB:14.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, juntada às fls. 72/81, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 749393 Nr: 1687-86.2012.811.0041

 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): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte autora para comprovar a distribuição da 

carta precatória expedida nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 131753 Nr: 17835-90.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO CAMPANA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS 

- OAB:7.322-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 537/2008

Código: 131753

Vistos e etc.

Em atendimento ao principio da cooperação, na data de hoje realizei 

consulta junto a Central Eletrônica de Integração e Informações dos 

Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso – CEI, onde não 

consta nenhum imóvel registrado em nome do executado.

Assim, intime-se o exequente para que se manifeste sobre o documento 

em anexo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, cumpra-se a determinação de p. 

125, remetendo os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 25 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.: 829449 Nr: 35227-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO BUENO SOBRINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo nº. 35227-91.2013.811.0041

 Código 829449

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de desentranhamento dos documentos que instruem a 

inicial, mediante substituição por cópias.

Após, nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, arquive-se com as 

cautelas de praxe.

Cuiabá, 25 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.: 873534 Nr: 12231-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES FERNANDES, ELCIO 

MENDES DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gonçalo Adão de Arruda 

Santos - OAB/MT 16.472 - OAB:, GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT

 Processo nº. 12231-65.2014.811.0041 - Código 873534

SENTENÇA

Trata-se de ação para reparação de danos materiais em razão de 

acidente de veículo proposta por Sal Locadora de Veículos Ltda. em 

desfavor de Adriano Gonçalves Fernandes e Elcio Mendes da Silva - ME, 

todos qualificados e representados.

 Os réus foram citados, mas somente Adriano apresentou contestação, 

que foi impugnada.

Durante Sessão de Conciliação realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, a autora formalizou acordo com o réu Adriano (p. 

125).

Atendendo ao chamado judicial de p. 128, a empresa ré Elcio Mendes da 

Silva - ME apresentou manifestação afirmando estar ciente e concordar 

com os termos do acordo entabulado.

A autora pediu a homologação do acordo e suspensão do feito até a 

integral quitação da obrigação (p. 135).

É o relatório. Decido.

As partes compuseram acordo perante a Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, apresentando-o para homologação e consequente 

suspensão do feito.

Tratando-se de direito disponível, nos termos do artigo 487, III, alínea “a”, 

do Código de Processo Civil, homologo o acordo de p. 125 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão.

Deixo de suspender o feito, haja vista que em caso de eventual 

descumprimento a sentença homologatória constitui título judicial.

Custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, CPC. Honorários 

advocatícios na forma pactuada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, ficando 

desde já autorizado o desarquivamento sem ônus caso haja necessidade 

de execução de sentença.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 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.: 928077 Nr: 48265-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENERANDA ERNESTO DE OLIVEIRA COSTA

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

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

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20.011A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013 A

 Este processo pende de realização de pericia médica na parte autora 

desde o ano de 2017 (momento do deferimento da prova requerida), que 

somente não se realizou até hoje diante da sua ausência injustificada na 

data designada pelo médico perito.Desta forma ADIVIRTO-O que o seu não 

comparecimento injustificado em nova data será considerado como ato 

atentatório ao judiciário, com a cominação de multa, nos termos do art. 77 

do CPC/15:“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres 

das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer 

forma participem do processo:(...)IV - cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação;(...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá 

qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá 

ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.§ 2o A violação ao 

disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da 

causa, de acordo com a gravidade da conduta.”Da mesma forma poderá 

levar a improcedência dos pedidos inicial, nos termos da 
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jurisprudência:87286901 - SEGURO DPVAT. COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE NÃO SE 

APRESENTA EM PERÍCIA JUDICIAL DESIGNADA E DEIXA DE JUSTIFICAR A 

AUSÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA DECLARADA PRECLUSA. 

Incapacidade permanente e respectivo grau que, no entanto, não restaram 

demonstrados pela prova documental produzida. Necessidade de perícia 

médica. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido. (TJSP; APL 1128981-36.2014.8.26.0100; Ac. 10201280; São 

Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter César 

Exner; Julg. 23/02/2017; DJESP 02/03/2017).Requisite-se a perita nomeada 

para a realização da pericia, via e-mail funcional ou telefone, data para a 

realização da pericia deferida.Com a apresentação da data, dê-se ciência 

às partes para comparecimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 855526 Nr: 57955-29.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENALVA LOPES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, PIRELLI PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6.351-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:9928/A-MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, 

TIAGO AUED - OAB:9873-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos desta indenizatória por danos materiais e 

morais proposta por BENALVA LOPES TEIXEIRA contra GRAMARCA 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e PIRELLI PNEUS LTDA.Custas 

processuais pela autora, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.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, 25 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.: 851350 Nr: 54312-63.2013.811.0041

 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 SABO MENDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INJEDIESEL - CREMILDA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.Custas 

pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 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.: 729334 Nr: 25332-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos.

A decisão de p. 36 não consiste em sentença, a autorizar, nesta quadra 

processual, a penhora via Bacenjud, ou qualquer outro ato de constrição.

E em que pese tenha sido deferida a citação por edital, ficou demonstrado 

que a ré tem endereço certo, tanto é assim que o Oficial de Justiça 

certificou que realmente a parte mora no endereço indicado à p. 7o, mas 

não foi, na ocasião, encontrada para citação.

Desta forma, indefiro o pedido de p. 78, devendo ser desentranhado o 

mandado de citação, que deverá ser preferencialmente cumprido pelo 

oficial que certificou a diligencia à p. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 342016 Nr: 12275-94.2008.811.0041

 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): COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, Renata Pereira Pimentel - 

OAB:10.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte autora para comprovar a distribuição da 

carta precatória expedida nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 418936 Nr: 5520-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOCAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

ORIGEM ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNISUL INFORMATICA LTDA, GERAIS 

INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DONADIO MUNHOZ - 

OAB:12602/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 5520-83.2010.811.0041

Código: 418936

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 85.

Intime-se o exequente para que informe a este juízo se pretende a 

expedição da certidão de credito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso o mesmo informe o seu desinteresse deverá dar normal 

prosseguimento do feito requerendo o que entende por direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 25 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.: 129049 Nr: 15911-44.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DAROLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, SANDRA PROFETA CARDOSO BARRETO - 

OAB:5649-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5637

 Processo n° 15911-44.2003.811.0041

Código: 129049

Vistos e etc.

Defiro os pedidos de p. 318/319.

Expeça-se certidão como requerido.

Inclua-se o nome do executado nos órgão de proteção ao crédito, 

conforme previsto no art. 782, §3° do CPC.

Nos termos do art. 921, III do CPC/15, SUSPENDO o presente feito por um 
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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)”.

Fica desde já, autorizado o desarquivamento dos presentes, mediante 

simples petição.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 25 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.: 1024392 Nr: 34039-92.2015.811.0041

 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: DEUSADETE DA SILVA CHAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 155/160 , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar a sua 

publicação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1119067 Nr: 18322-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONNY ROTHER, KELLY ROTHER BERTAGNOLI, 

PATRICE ROTHER CREPALDI, PATRICE ROTHER CREPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA DIRENE TARGA DE MORAES - ME, 

VANDA DIRENE TARGA DE MORAES, MAURO TARGA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:OAB/MT 5300-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

as correspondências devolvidas de fls. 104/106, no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 221032 Nr: 29229-26.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROMEU DILLY, MIRIAM SCHAFER DILLY, VALCIR 

BATISTA GHENO, MARIA INÊS SCHNEIDER GHENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BRIANTE, OLINDA RAQUEL 

PISSININ BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT, Sérgio Marcos Lermen - OAB:8052/MT

 Vistos.

Processo suspenso por força da decisão proferida nos embargos de 

terceiro em apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 885766 Nr: 20353-67.2014.811.0041

 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: JOSE ROBERTO PRADO DE SOUZA, STELLA NANCY 

GONÇALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.752

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

OAB/MT

 Processo nº. 20353-67.2014.811.0041 - Código 885766

SENTENÇA

Trata-se de ação indenizatória por perdas e danos em razão de 

descumprimento contratual proposta por José Roberto Prado de Souza e 

Stella Nancy Gonçalves Costa em desfavor PDG Realty S/A – 

Empreendimentos e Participações, todos qualificados e representados.

 A inicial foi instruída com os documentos de p. 24/148 e recebida à p. 149, 

oportunidade em que foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita 

aos autores e determinada a citação da ré.

Citada, a ré ofertou contestação e documentos (p. 155/175), que foi 

impugnada às p. 177/189.

Às p. 308/310 as partes informaram a composição de acordo extrajudicial. 

Como referida petição se tratava de fotocópia, foi determinada a intimação 

dos autores para ratificação de seus termos.

Os autores reafirmaram e ratificaram os termos do acordo à p. 313.

 É o relatório. Decido.

As partes compuseram acordo extrajudicial, apresentando-o para 

homologação e consequente extinção do feito.

Posto isto e, tratando-se de direito disponível, homologo o acordo de p. 

309/310 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o 

feito, nos termos do artigo 487, III, alínea “a”, do Código de Processo Civil

Custas pro rata, na forma do artigo 90, § 2º, CPC.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 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.: 1109012 Nr: 14254-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXSUEL ALVES DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 
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OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 14254-13.2016.811.0041

 Código 1109012

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de desentranhamento dos documentos que instruem a 

inicial, mediante substituição por cópias.

Certifique o transito em julgado, após nada sendo requerido, arquive com 

baixa na distribuição.

Cuiabá, 25 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.: 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar a sua 

publicação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 341108 Nr: 11317-11.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SILVA MOTA DAMIÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/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 

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.: 856746 Nr: 59004-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL NADAF DE MELO - 

OAB:17485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, juntada às fls. 92/94, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 71467 Nr: 11683-65.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garantia Engenharia Ind. e Com. Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/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.: 6087 Nr: 4744-06.1998.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Kawasaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Amélia Ribeiro, Terezinha Pinto Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte autora para comprovar a distribuição da 

carta precatória expedida nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 725097 Nr: 20795-38.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B-MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3125 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6347/MT

 Processo nº. 20795-38.2011.811.0041 - Código 725097

SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança proposta por Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A - CEMAT em desfavor da Sociedade Beneficente da 

Santa Casa de Misericórdia, ambos qualificados e representados.

 Citada, a ré ofertou contestação e documentos (p. 54/207), que foi 

impugnada às p. 212/239.

Atendendo ao chamado judicial de p. 329, as partes apresentaram Termo 

de Confissão de Dívida às p. 330/334, requerendo a suspensão do feito 

até o fiel cumprimento do acordo.

É o relatório. Decido.

As partes compuseram acordo extrajudicial, apresentando-o para 

homologação e consequente suspensão do feito.

Tratando-se de direito disponível, nos termos do artigo 487, III, alínea “a”, 

do Código de Processo Civil, homologo o acordo de p. 331/334 para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam 

a fazer parte integrante desta decisão.

Deixo de suspender o feito, haja vista que em caso de eventual 

descumprimento a sentença homologatória constitui título judicial.

Custas remanescentes na forma do artigo 90, § 3º, CPC.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, ficando 

desde já autorizado o desarquivamento sem ônus caso haja necessidade 

de execução de sentença.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 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.: 751525 Nr: 3281-38.2012.811.0041

 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: BETHANIA MACHADO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.Custas 

pela autora. Contudo, sendo esta beneficiária da justiça gratuita, suspendo 

a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de 

julho de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 322240 Nr: 23756-88.2007.811.0041

 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: EDUARDO MOURA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL SHADAY VEÍCULOS, ANDERSON 

NASCIMENTO GONÇALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, EVELY BOCARDI DE MIRANDA - 

OAB:8088/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte ré para requerer o que de direito, 

em 48 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317155 Nr: 20446-74.2007.811.0041

 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: ISMAELITO FERREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILSON MOLINA 

PORTO, para devolução dos autos nº 20446-74.2007.811.0041, Protocolo 

317155, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913964 Nr: 39471-29.2014.811.0041

 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: DIRCE SATUSUKI HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA, 

GERCINA DIAS DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:3477 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do art. 482 VI da CNGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher a dilgência cotada pelo oficial de justiça na certidão de fl. 83, no 

valor de R$ 168,39 (cento e sessenta e oito reais e trinta e nove 

centavos), no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 801537 Nr: 7970-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO RUWER - 

OAB:11311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT

 Certifico que, ante o decurso do prazo da intimação da certidão de fl. 119, 

nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar o 

atendimento à solicitação do perito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 841624 Nr: 45849-35.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY NASCIMENTO, HB PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA TRÊS AMÉRICAS LTDA - EPP, 

AZELIA RAMOS LECHEMEER DE PROENÇA

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

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA 

- OAB:7533-A/MT, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598, 

MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer a síntese da 

inicial, no endereço de email desta 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (15) quinze dias, a fim de possibilitar a 

expedição do edital de citação.

 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

 Certifico que o perito designou perícia para o dia 27/08/2018, das 08:00h 

às 10:30h, conforme ordem de chegada, a ser realizado no consultório 

médico localizado na Rua 24 de Outubro, 827, Galeria 24 de Outubro, sala 

8, Bairro Popular, em Cuiabá-MT, fones:(65)2127-8022 / 9 9631-9747. 

Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para 

comparecerem na perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892433 Nr: 24859-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PELEGRINA TEIXEIRA, AZUL 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT

 Certifico que nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer a síntese da 

inicial, no endereço de email desta 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (15) quinze dias, a fim de possibilitar a 

expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 967006 Nr: 7815-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 93 de 552



 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA BEATRIZ FALCAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132440 Nr: 24047-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTSUO ONISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADALBERTO 

RODRIGUES - OAB:106.374/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1150669 Nr: 32009-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1181259 Nr: 44162-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATERPILLAR FINANCIAL S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avalorização Engenharia de Avaliações e 

Pericias Tecnicas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201651 Nr: 5184-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO RIGOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1217664 Nr: 10751-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1276161 Nr: 473-50.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIMAGEM SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS POR 

IMAGEM EIRELI, PAULO SERGIO SOL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIANO FERREIRA 

- OAB:160-B/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 722362 Nr: 17901-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

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

COMERCIO LTDA, ELÍDIO JOSÉ DEL PINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA - 

OAB:3354-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO TADEU HAENDCHEN - 

OAB:2926/MS

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução 

da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132546 Nr: 24098-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARA CRISTINA RUEDA AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGDA DE LEMOS PERIM - 

OAB:SP/ 47.265, JOSE AFONSO GONÇALVES - OAB:SP/86.788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução 

da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1276061 Nr: 418-02.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUM AGROPECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON PODOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - 

OAB:4130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução 

da missiva.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1110865 Nr: 15015-44.2016.811.0041

 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: RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP FORMATURAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813

 Vistos.

Em impugnação as contas apresentadas, o autor requer a intimação do 

réu para que apresente esclarecimentos (p. 174/176).

Diante disso, intime-se a parte ré para manifestar sobre a impugnação, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1029016 Nr: 36298-60.2015.811.0041

 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: ENILZA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 06/11/2018 às 14:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1057289 Nr: 49675-98.2015.811.0041

 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: RONALDO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRIANA DOS REIS RIBEIRO - 

OAB:20.821/O, FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - OAB:9.494

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 06/11/2018 às 14:15 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1021163 Nr: 32511-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY CATIANE DO BOM DESPACHO

 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: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 06/11/2018 às 14:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1076445 Nr: 58218-90.2015.811.0041

 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: MARIA DO ESPIRITO SANTO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CRDOSO 

CAVALARI - OAB:9.494

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 06/11/2018 às 14:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1056205 Nr: 49203-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL BANDEIRANTES, LUCY 

CONSUELO BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9.494

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 06/11/2018 às 15:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1009194 Nr: 27207-43.2015.811.0041

 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: MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, VAILDA FERNANDES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 06/11/2018 às 15:15 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1126659 Nr: 21576-84.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT MIKHAEL, CARLA 

CRISTINA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 06/11/2018 às 15:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1125750 Nr: 21239-95.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEISE DE ARRUDA SALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO. - OAB:7.725

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 06/11/2018 às 15:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1173401 Nr: 41469-61.2016.811.0041

 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: ELZA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN BARBOSADE MOURA 

- OAB:11.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 06/11/2018 às 16:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1122234 Nr: 19745-98.2016.811.0041

 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: ELIZABETH BACARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON HUDSON MACHADO 

- OAB:15.642/MT

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 06/11/2018 às 16:15 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1024880 Nr: 34246-91.2015.811.0041

 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: TATIANE CAROLINE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Fernanda Alves Cardoso 

- OAB/MT 9.494 - OAB:, Dr.ª Gisela Alves Cardoso - OAB/MT 7.725 - 

OAB:

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 
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possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 06/11/2018 às 16:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1113237 Nr: 16001-95.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA FERNANDES FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9.494

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 06/11/2018 às 16:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1160065 Nr: 35966-59.2016.811.0041

 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: ANGELA MARIA JULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:OAB/MT 16399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 06/11/2018 às 17:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1125011 Nr: 20932-44.2016.811.0041

 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: LUIZA PEREIRA DE PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO. - OAB:7.725

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 13:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1015898 Nr: 30083-68.2015.811.0041

 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: DANIELLY JESUS DE AMORIM

 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: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 13:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1141492 Nr: 28059-33.2016.811.0041

 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: JOAQUIM S'ANTANA PROFESSOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 14:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1133590 Nr: 24441-80.2016.811.0041

 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 GOMES ALENCAR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 14:15 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1106539 Nr: 13195-87.2016.811.0041

 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: RUTH RODRIGUES BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 14:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1114331 Nr: 16431-47.2016.811.0041

 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: RUTH RODRIGUES BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO. - OAB:7.725

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 14:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1123170 Nr: 20109-70.2016.811.0041

 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: ALAIR MARIA SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE GUSMÃO DE MOURA - 

OAB:12720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO. - OAB:7.725

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 15:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1101660 Nr: 11189-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE SOUZA LIMA MACHADO - MEI, 

ROGERIO DE SOUZA LIMA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Gomes Silva Filho - 

OAB:, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT, JOÃO FELIPE MORAES 

FERREIRA - OAB:7622/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VANESSA POLON - 

OAB:19.663

 Trata-se de execução por quantia certa contra devedor solvente movida 

por Corim Empreendimentos Imobiliários S.A em face de Rogério de Souza 

Lima Machado – MEI, devidamente qualificados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação e requereram a suspensão do feito até o integral 

cumprimento do acordo (p.107/108).

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, e SUSPENDO o feito até o integral 

cumprimento do acordo.

 Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Decorrido o prazo de suspensão sem a informação de inadimplência, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1127564 Nr: 21986-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BATISTA GUSMÃO - 

OAB:4062

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 15:15 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

sala de audiências da 5ª Vara Cível de Cuiabá.

A pauta das audiências designadas para a XIII Semana de Conciliação 
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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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1109325 Nr: 14415-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA BATISTA DA PAZ CUIABÁ, ISAÍAS PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 15:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1064028 Nr: 52720-13.2015.811.0041

 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: VANIA REGINA MELO FORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 15:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132105 Nr: 23918-68.2016.811.0041

 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: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - 

OAB:155.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 16:15 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1131739 Nr: 23764-50.2016.811.0041

 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: CLAUDEMIR MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

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

FILHO - OAB:13.685 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESPINOLA & GUSMÃO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:, MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 16:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1102424 Nr: 11500-98.2016.811.0041

 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: AGUIR LUIZ PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT 11.210-A, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:18501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 16:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1105208 Nr: 12644-10.2016.811.0041

 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: MARIA HELENA DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELE ROSANGELA LEMES 

- OAB:17.253MT, AMARO CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B, ARTHUR 

PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - OAB:16335 OAB/MT, CARLOS 

ALBERTO PIEPER ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, DEYSE DE MORAIS 

CORREA - OAB:16820/MT, EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:16543, Fabio Henrique Prado Cruz - OAB:21.130/MT, GABRIEL 

DAVID MARTINS SANTANA - OAB:20788/O, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12456

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 07/11/2018 às 17:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1136785 Nr: 25991-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO DO ESPIRITO SANTO

 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 14:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1059950 Nr: 51047-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA PAULA DE CARLI

 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUMAO - OAB:4062

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 14:15 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1047908 Nr: 45370-71.2015.811.0041

 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: ANDRÉ BATISTA LEÃO

 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: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 14:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1064402 Nr: 52907-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVER COSTA LEITE, JOANICE CORDEIRO VASCO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTORINI EMP IMOB COM E CONST LTDA, 

ANTÔNIO VIEIRA, CLEVER COSTA LEITE, DONATO LUIZ DE AMORIM, 

LUIZA APARECIDA PALARO, DELMIRAM GUIMARÃES DE ARAUJO, 

JOANICE CORDEIRO VASCO LEITE, ELISEU LUIZ DA SILVA, ELIO 

RODRIGUES DELGADO

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

OAB:9.475/MT, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 9.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 52907-21.2015.811.0041 - Código 1064402

DESPACHO

Intimem-se os autores para manifestarem sobre a certidão de p. 174.

Encaminhem-se os documentos solicitados à Procuradoria da União, no 

endereço informado à p. 159.

Solicite-se à Central de Mandados a devolução do mandado de citação de 

p. 151, devidamente cumprido.

Promova a citação dos confinantes.

Defiro a citação do réu Delmiram Guimarães de Araújo por edital, como 

solicitado na inicial.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 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.: 1132241 Nr: 23983-63.2016.811.0041

 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: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - 

OAB:155.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos.
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Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 14:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1051007 Nr: 46908-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALÍCIO CARVALHO SANTOS, ELECILDA DE JESUS 

RIBEIRO DA SILVA

 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, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 15:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1043489 Nr: 43265-24.2015.811.0041

 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: RALMAR DE ARAÚJO CARPANEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 15:15 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1141165 Nr: 27892-16.2016.811.0041

 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: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 15:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1138325 Nr: 26707-40.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER LUCIANO MARQUES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYEFFERSON CHRISTIANO DA 

COSTA SANTOS - OAB:17844 - OAB/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3.889, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 15:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1079971 Nr: 1494-32.2016.811.0041

 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: SIRENE LUZIA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A, LM ORGANIZAÇÃO 

HOTELARIA LTDA, SC SOLUÇÃO EM EVENTOS EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORRÊA MORAES - 

OAB:17.965, SABRINA LUZIA FIUZA METELO - OAB:18.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7.263/MT, VALERIA 

BEZERRA RIBEIRO NIGRO. - OAB:

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 16:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124547 Nr: 20690-85.2016.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 101 de 552



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - OAB:17.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 16:15 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1143602 Nr: 28991-21.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEPHANY QUINTANILHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 13:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1083715 Nr: 3307-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CANDIDO DA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 16:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1054840 Nr: 48701-61.2015.811.0041

 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: DENIVALDO VIEIRA DOS REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIZ RIBEIRO - 

OAB:19091

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

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 17:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1054030 Nr: 48353-43.2015.811.0041

 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: OSWALDO FILHO ROSARIO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 08/11/2018 às 16:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078950 Nr: 811-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILVA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA KAROLINE FERRUCI 

MARQUES TOLEDO - OAB:19.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MCHADO - OAB:16.227-A

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 13:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1108357 Nr: 14013-39.2016.811.0041

 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: ABRAÃO ALVES BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 14:15 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1033941 Nr: 38609-24.2015.811.0041

 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: THAIS OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A, BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 14:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1119601 Nr: 18575-91.2016.811.0041

 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: RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 13:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1142942 Nr: 28676-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOARES BASTOS & LOPES DA SILVA FILHO LTDA - 

ME, GLADESTONE SOARES BASTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 14:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1173458 Nr: 41489-52.2016.811.0041

 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: MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÕES LTDA, NEWTON FAVA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ARAUJO ROCHA 

OLIVEIRA - OAB:OAB 11742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCO VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 14:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1131197 Nr: 23483-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17.517, CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - 

OAB:20148/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 15:00 hs para a 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1076326 Nr: 58135-74.2015.811.0041

 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: MARCIUS ALEXANDRE GONÇALVES BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 15:15 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1067358 Nr: 54223-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOSZELENE ALVES FERREIRA

 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 A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 15:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1139936 Nr: 27360-42.2016.811.0041

 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: ZARA ESTELA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 15:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1030076 Nr: 36798-29.2015.811.0041

 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: BIRRAIRI FARIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGORINI GARCIA 

- OAB:10133, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 83/84. Intime-se a autora pessoalmente para atender 

as solicitações, no prazo de quinze dias.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 16:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1133891 Nr: 24586-39.2016.811.0041

 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: HAROLDO DE PAULA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214, SCHEILLA C. L. MORAES - OAB:10222

 Vistos.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 16:15 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 954096 Nr: 2112-11.2015.811.0041

 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: JOSINETE APARECIDA SILVA OLIVEIRA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 104 de 552



 Vistos.

O Plano de Recuperação Judicial foi devidamente homologado no 

processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca 

do Rio de Janeiro/RJ, com a determinação do prosseguimento das ações 

que se encontravam suspensas.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 16:30 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1080249 Nr: 1607-83.2016.811.0041

 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: OSCARLINO RODRIGUES DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16.216/O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos.

O Plano de Recuperação Judicial foi devidamente homologado no 

processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca 

do Rio de Janeiro/RJ, com a determinação do prosseguimento das ações 

que se encontravam suspensas.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 16:45 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1062559 Nr: 52151-12.2015.811.0041

 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: WHUARLEN NEYVEN E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

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

MASCARANHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos.

O Plano de Recuperação Judicial foi devidamente homologado no 

processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca 

do Rio de Janeiro/RJ, com a determinação do prosseguimento das ações 

que se encontravam suspensas.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 09/11/2018 às 17:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 321203 Nr: 23002-49.2007.811.0041

 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: GERSON FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/MT 12.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Drª. Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:, EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 22.378

 Processo n° 23002-49.2007.811.0041

Código 321203

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

394/395

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 25 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.: 1172074 Nr: 41040-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENIL DOMINGOS COSTA

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Processo n° 41040-94.2016.811.0041

Código 1172074

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

181

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 25 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.: 1284935 Nr: 3246-68.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ADUBOS - CRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA, JOSÉ ALVIR GROBE, 

EDIONETE GROBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da petição de fl. 20, certifico que, nesta data, 

digitalizei o mandado e a certidão de fl. 14, tendo sido anexado ao 

movimento "Juntada de Mandado e Certidão" do dia 26/04/2018, estando o 

anexo disponível para visualização pela parte interessada, por meio do 

sistema PEA - Portal Eletrônico do Advogado.

Assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os autos encaminhando intimação à parte autora para 

que se manifeste em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da missiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1142552 Nr: 28539-11.2016.811.0041

 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: J. D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPORTE E 

SERVIÇOS LTDA ME, JEAN MANOEL GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - 

SANTA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO PERES BANDEIRA - 

OAB:17523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.579/MT, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por J.D. Materiais de Construção 

Transporte e Serviços Ltda.-ME em desfavor de Consórcio Construtor CR 

Almeida Santa Barbara.

Citada, a ré se defendeu alegando a inexistência de divida e que a autora 

pretende o recebimento em duplicidade por produtos já pagos. Requereu a 

improcedência do pedido (p. 100/106).

Impugnação à contestação (p. 146/149).

Intimadas, as partes requereram a produção de prova testemunhal às p. 

239 e 240.

A audiência de conciliação restou infrutífera (p. 248).

É o relatório. Decido.

Inexistem preliminares, as partes são capazes e estão representadas, 

razão pela qual declaro o feito saneado.

Em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do CPC, fixo como ponto 

controvertido a legitimidade da cobrança discutida neste processo.

Quanto ao ônus da prova, cabe a autora demonstrar o fato constitutivo do 

seu direito e o réu fazer prova da inexistência da dívida (art. 357, inc. III do 

CPC).

Defiro a produção da prova requerida pelas partes e designo o dia 

09/10/2018 às 15:00 horas para audiência de instrução e julgamento.

Registro que nos termos do art. 455 do CPC, “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.”

Intimem-se todos.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 955754 Nr: 2915-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE TARSO RUGGIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORA MARIA KOHLHASE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SERRA - 

OAB:235.018/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos, encaminhando intimação à parte autora para que se manifeste 

acerca do documento juntado às fls. 29/33, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1120335 Nr: 18923-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN THEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILERME FERREIRA DE BRITO - 

OAB:9.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do CPC, fixo como ponto 

controvertido a lesão incapacitante permanente, bem como a sua origem e 

extensão.Quanto ao ônus da prova, cabe aos réus fazer prova da 

inexistência de lesão incapacitante (art. 357, inc. III do CPC).Para tanto, 

defiro a produção de prova pericial requerida por ambas as partes.Nomeio 

como perito do Juízo a Dra. Mairy Noce Brasil, médica, com endereço 

profissional na Rua G, n. 10, Bairro Miguel Sutil (Clínica da Mulher), Cuiabá 

MT, telefone: 65 3052-3072, 3642-3020, para realizar a perícia no autor, 

responder aos quesitos formulados pelas partes, informando tudo o mais 

que julgar necessário para o deslinde da causa.A perita cumprirá 

escrupulosamente o encargo independentemente de termo de 

compromisso, devendo apresentar o laudo trinta dias após o início dos 

trabalhos periciais.Faculto às partes a formulação de quesitos no prazo de 

cinco dias, oportunidade que poderão indicar assistente técnico.Com a 

formulação dos quesitos das partes, intime-se o perito para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, que serão pagos 

pelas partes, consoante a regra do art. 95 do CPC.Informe a perita que o 

autor é beneficiário da justiça gratuita e que a sua parte dos honorários 

periciais serão pagos ao final pelo Estado, caso a ação seja julgada 

improcedente, ou pelos réus, na hipótese de o autor sair vencedor.Não 

havendo nenhuma oposição, a perita deverá indicar o dia, hora e local do 

início dos trabalhos, dando-se ciências às partes.Defiro a prova 

documen ta l  r eque r i da .  O f i c i e - se  na  f o rma  reque r i da 

(p.285/286).Intimem-se todos. Cumpram-se as determinações deste 

juízo.Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1146462 Nr: 30218-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SALVADOR DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - OAB:17251, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO. - OAB:6.524-B

 Em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do CPC, fixo como ponto 

controvertido a negativa de atendimento e o motivo determinante do não 

reimplante do dedo do autor.Quanto ao ônus da prova, cabe ao réu a 

demonstração legal da negativa, bem como do não reimplante (art. 357, 

inc. III do CPC).Defiro a produção de prova pericial e documental, requerida 

pelo réu.Nomeio como perito do Juízo a Dra. Mairy Noce Brasil, médica, 

com endereço profissional na Rua G, n. 10, Bairro Miguel Sutil (Clínica da 

Mulher), Cuiabá MT, telefone: 65 3052-3072, 3642-3020, para realizar a 

perícia na autora, responder aos quesitos formulados pelas partes, 

informando tudo o mais que julgar necessário para o deslinde da causa.A 

perita cumprirá escrupulosamente o encargo independentemente de termo 

de compromisso, devendo apresentar o laudo trinta dias após o início dos 

trabalhos periciais.Faculto às partes a formulação de quesitos no prazo de 

cinco dias, oportunidade que poderão indicar assistente técnico.Com a 

formulação dos quesitos das partes, intime-se a perita para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, que serão pagos 

pelo réu, consoante a regra do art. 95 do CPC.Não havendo nenhuma 

oposição, a perita deverá indicar o dia, hora e local do início dos trabalhos, 

dando-se ciências às partes.A pertinência de produção de prova 

testemunhal será apreciada após a entrega do laudo pericial.Intimem-se 
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todos. Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1211996 Nr: 9003-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINHO FERREIRA MARTINS MEI, 

WALTINHO FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da missiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1133351 Nr: 24331-81.2016.811.0041

 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: LARRICA ROCHA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AXEL DE AQUINO, ESMAEL 

GREGÓRIO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR A. SELVÁTICO - 

OAB:OAB/MT 21.282

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

OAB:12.770, FABIANO ALVES ZANARDO. - OAB:12.770

 Em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do CPC, fixo como ponto 

controvertido a responsabilidade pelo acidente, a existência de lesão 

incapacitante permanente na autora, bem como a sua origem e 

extensão.Quanto ao ônus da prova, cabe à autora fazer prova dos fatos 

constitutivos do direito alegado na exordial (art. 357, inc. III do CPC).Defiro 

a produção de prova pericial e documental, requerida pelos réus.Nomeio 

como perito do Juízo a Dra. Mairy Noce Brasil, médica, com endereço 

profissional na Rua G, n. 10, Bairro Miguel Sutil (Clínica da Mulher), Cuiabá 

MT, telefone: 65 3052-3072, 3642-3020, para realizar a perícia na autora, 

responder aos quesitos formulados pelas partes, informando tudo o mais 

que julgar necessário para o deslinde da causa.A perita cumprirá 

escrupulosamente o encargo independentemente de termo de 

compromisso, devendo apresentar o laudo trinta dias após o início dos 

trabalhos periciais.Faculto às partes a formulação de quesitos no prazo de 

cinco dias, oportunidade que poderão indicar assistente técnico.Com a 

formulação dos quesitos das partes, intime-se a perita para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, que serão pagos 

pelos réus, consoante a regra do art. 95 do CPC.Não havendo nenhuma 

oposição, a perita deverá indicar o dia, hora e local do início dos trabalhos, 

dando-se ciências às partes.Defiro, ainda, a prova documental requerida 

pelos réus.Oficie-se à Seguradora Líder, a fim de informe se a autora foi 

indenizada referente ao seguro obrigatório em relação ao sinistro objeto 

da lide.Intimem-se todos. Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 864308 Nr: 5063-12.2014.811.0041

 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: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDERSON MORES COELHO, 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847/MT

 Posto isto, o advogado deve comparecer nos autos e apor sua assinatura 

na petição inicial.Diante disso, rejeito a preliminar de ausência do 

pressuposto processual pela ausência de representação processual.O 

embargante/réu requereu o indeferimento da petição inicial, ao argumento 

que o embargado/autor não recolheu as custas processuais.Em defesa, o 

embargado assevera que requereu os benefícios da justiça 

gratuita.Entretanto, em análise ao feito, verifico a inexistência de pedido de 

gratuidade da justiça na exordial, o que só foi postulado em sede de 

impugnação aos embargos monitórios.Posto isto, ante a inexistência de 

prova da incapacidade de custear as despesas processuais, determino 

ao embargado/autor, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, trazer os 

documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência tais como 

holerites, declaração de imposto de renda, em quinze dias.O 

embargante/réu também requer os benefícios da justiça gratuita, mas, 

igualmente, não comprovou que jus ao benefício.Diante disso, determino a 

sua intimação para, no prazo de quinze dias, trazer os documentos 

capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada.Intime-se também o 

patrono do autor/embargado para assinar a exordial, em quinze dias, sob 

pena de indeferimento.Cumpra-se.Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1155750 Nr: 34223-14.2016.811.0041

 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: PEDRO TARCISIO BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada 

por Pedro Tarcísio Barbosa em desfavor do Banco Bradesco S/A.

Citado, o Banco contestou a ação às p. 49/53, esclarecendo as formas de 

conta conjunta, simples e solidária. Defende que a conta conjunta aderida 

pelo autor não possui clausula que imponha a necessidade de 

movimentação exclusivamente com a participação de ambos os titulares 

da conta, asseverando que não há que se falar em obrigatoriedade de 

impedir transações realizadas somente por um dos titulares. Rechaçou 

integralmente a exordial e requereu a improcedência dos pedidos.

O autor impugnou a contestação às p. 84/86.

Intimados para especificar as provas (p.87), o autor requereu o julgamento 

antecipado da lide à p. 88. O réu requer o depoimento pessoal do autor 

(p.89).

É o relatório. Decido.

Inexistem preliminares, as partes são capazes e estão representadas, 

razão pela qual declaro o feito saneado.

Em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do CPC, fixo como ponto 

controvertido a movimentação da conta conjunta por apenas um dos 

titulares.

Quanto ao ônus da prova, cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do 

seu direito e do réu fazer prova da legalidade da movimentação da conta 

conjunta por somente um dos titulares (art. 357, inc. III do CPC).

Defiro a produção da prova requerida pelo réu e designo o dia 09/10/2018 

2018, às 14:00 horas para audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o autor pessoalmente para prestar seu depoimento em audiência.

Intimem-se todos.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1115489 Nr: 16830-76.2016.811.0041

 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: MARIA APARECIDA AVELINO DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO. - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do CPC, fixo como ponto 

controvertido a legalidade na negativa da cobertura do tratamento 
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pleiteado, Estimulação Magnética Transcraniana.Quanto ao ônus da prova, 

cabe à ré a demonstração da cobertura ou não do procedimento (art. 357, 

inc. III do CPC).Para tanto, defiro a produção de pericial médica direta e 

indireta, requerida pela ré.Nomeio como perito do Juízo a empresa Peritos 

Judiciais, especialista em perícias técnicas judiciais, com endereço sito à 

Rua 24 de Outubro, n. 959, Bairro Popular, nesta Capital, telefone (65) 

3054-1122, Celular (65) 99978-8831, para realizar a perícia técnica 

médica, responder aos quesitos que serão formulados pelas partes, 

informando tudo o mais que julgar necessário para o deslinde da causa.O 

perito cumprirá escrupulosamente o encargo independentemente de termo 

de compromisso, devendo apresentar o laudo trinta dias após o início dos 

trabalhos periciais.Faculto às partes a formulação de quesitos no prazo de 

cinco dias, oportunidade que poderão indicar assistente técnico.Com a 

formulação dos quesitos das partes, intime-se o perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, que 

serão pagos pela parte ré, consoante a regra do art. 95 do CPC.Não 

havendo nenhuma oposição, o perito deverá indicar o dia, hora e local do 

início dos trabalhos, dando-se ciências às partes.A pertinência de 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da autora serão 

apreciados após a entrega do laudo pericialIntimem-se todos. Cuiabá, 25 

de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 725576 Nr: 21310-73.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDS, LCPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM ALVES GOUVEIA NUNES 

- OAB:4888/MT, MIRIAM DA COSTA LIMA MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art 482,VI da CNGC, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar a publicação do edital, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 721086 Nr: 16569-87.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDS, LCPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art 482,VI da CNGC, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar a publicação do edital, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 839628 Nr: 44121-56.2013.811.0041

 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: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSA FRANCISCA DOS SANTOS, 

VALERIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DO REIS 

MOREIRA - OAB:MT/ 5.767, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Este processo pende de citação dos réus. Assim, diante da decisão de p. 

142, intimem-se a autora para requerer o que de direito, em cinco dias.

Atualize-se os dados dos patronos da autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952093 Nr: 986-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO GERTRUDES LEITE

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 986-23.2015.811.0041

Código 952093

SENTENÇA

Mario Gertrudes Leite ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos 

qualificados à p.05.

Citada (p. 30), a ré não compareceu aos autos.

O autor requereu o julgamento antecipado do feito e apresentou laudo 

realizado unilateralmente (p. 31/40).

A p. 42 o feito foi saneado e nomeado a perita Dr.ª Mairy Noce Brasil para 

realizar a pericia pelo juízo.

Após o não comparecimento em diversas pericias, o autor requereu a 

desistência da ação e o desentranhamento dos documentos que instruem 

a inicial (p. 52).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

Mario Gertrudes Leite em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

O autor requereu a desistência da ação à p. 52.

Como a ré, embora citada, não compareceu aos autos, não há óbice para 

homologar a desistência da autora.

Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

diploma legal.

DEFIRO o desentranhamento dos documentos que instruem a inicial, 

mediante substituição por cópias.

Considerando que a ré é revel, deixo de condenar o autor aos honorários 

de sucumbência.

 Eventuais custas pelo autor. No entanto, sendo o mesmo beneficiária da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Após o transito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 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.: 907661 Nr: 35337-56.2014.811.0041

 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: DIEGO ROBERTO WUDARSKI DUTRA

 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 da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos, encaminhando intimação às partes para que se manifestem 

acerca do documento juntado às fls. 148/151, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022641-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON DA SILVA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022641-29.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de busca e apreensão cuja inicial narra que as partes firmaram um 

contrato de financiamento com garantia fiduciária. O Provimento nº 

004/2008-CM fixou a competência das varas bancarias para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central 

e esclarece em seu art. 1º, inc. I, §1: § 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. (destaquei) Se a ação busca o recebimento de 

valores com fundamento no inadimplemento dos contratos acima referidos, 

compete às Varas Especializadas em Direito Bancaria processar e julgar o 

feito. Assim, declaro de ofício a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, declinando da competência em favor de uma 

das Varas Bancarias de Cuiabá. E, com fundamento no artigo 64, § 3º, do 

CPC, encaminhem-se os autos para ser redistribuído a uma das Varas da 

Bancarias da Capital. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016378-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAURI BUCHELT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016378-78.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito com obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de 

urgência proposta pelo Dauri Buchelt contra Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificadas nos autos. Narra a inicial 

que o autor tem recebido cobranças da empresa ré via celular e, em razão 

disso, compareceu ao atendimento da concessionária ré para verificar a 

que se referia tal cobrança, já que os pagamentos de suas faturas 

estavam em dias, momento em que foi informado da existência de fatura 

em aberto no valor de R$1.357,81 referente à recuperação de consumo. 

Ao questionar a dívida, foi informado que caso não houvesse o 

pagamento o fornecimento de energia para o seu imóvel seria suspenso. 

Afirma que em razão de não conseguir resolver a situação com a ré, 

efetuou reclamação perante o PROCON, no entanto, nada foi resolvido, 

permanecendo a cobrança e a ameaça de corte. Diante disso, postula a 

concessão da tutela provisória de urgência antecipada, para o fim de 

suspender a cobrança no valor de R$1.357,81 e determinar que a ré se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia de sua unidade 

consumidora, sob pena de multa pecuniária. Intimado, o autor emendou a 

sua inicial. É o relatório. Decido. A pretensão almejada pelo autor diz 

respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não 

diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. A relação em comento é de consumo, cabendo a aplicação das 

regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 

42 que nenhum consumidor inadimplente será exposto a ridículo por 

ocasião da cobrança de débitos, nem tampouco submetido à qualquer tipo 

de constrangimento ou ameaça. In casu, a fatura no valor de R$1.357,81, 

pendente de pagamento é pretérita, já que diz respeito à recuperação de 

consumo não faturado do período, e, segundo o autor, não condiz com a 

realidade, discordando dos valores da mesma. Desta forma, a ré não pode 

fundamentar a interrupção do fornecimento de energia elétrica na referida 

UC. Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de energia 

elétrica é considerado essencial e deve ser prestado pelas 

concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do 

disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Posto isto e, presentes os 

requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e 

determino a suspensão da cobrança impugnada pelo autor (R$1.357,81) 

bem como que a ré suspenda ou reestabeleça, conforme o caso, o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n.º 

6/2039555-4. Intime-se a ré para cumprimento da liminar concedida em 24 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para 

o caso de descumprimento. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita ao autor. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 02/10/2018 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. Indefiro o pedido de item “h”, eis que o autor, intimado para 

prestar esclarecimentos, permaneceu inerte. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024091-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO SANCHES PICCOLI (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005235-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAISSAL JORGE CALIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES (EXECUTADO)
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Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012669-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BELO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE FIGUEIREDO BENEVIDES (EXECUTADO)

ALESSANDRA CARLA RINSCHEDE BENEVIDES (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022523-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B.L. DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DEL CASTANHEL OAB - MT12153/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022523-53.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: B.L. DE OLIVEIRA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Observo junto ao 

sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/consulta/guias-do-processo/) que a 

Requerente não recolheu as custas e taxas judiciárias corretamente, pois 

ao emitir a guia de recolhimento constou como “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”. Além disso, a Requerente trouxe aos autos (id n. 

14344308 e 14344160) apenas o comprovante de pagamento da referida 

guia, mas não trouxe a guia que menciona o número do processo, tipo da 

guia, valor da causa etc. Desta forma, determino que a Requerente 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos as 

guias de custas e taxas judiciárias, assim como o comprovante de 

pagamento das mesmas, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Sanado ou não o vício, venham os autos imediatamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023875-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIOVALDO ALBERICI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 26 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034655-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR CAMPOS RIBEIRO (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)

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para manifestarem-se sobre 

da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 26 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1128242 Nr: 22291-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SCHILES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉSIO DO CARMO ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615/MT, VILMAR DO CARMO ADORNO - OAB:16247-B

 Face a interposição dos Recursos de Apelações pelas partes , em 

conformidade aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 

56/2007 – CGJ, procedo a intimação do advogado das partes para, 

querendo, apresentarem as contrarrazões aos Recursos de Apelações, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 867889 Nr: 7857-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA PICK - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OSCAR MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO RETKA - 

OAB:57.292/PR

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da carta de intimação do 

autor para a audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1038437 Nr: 40801-27.2015.811.0041

 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: JOAO ROBERTO DE VASCONCELOS, ÂNGELA MARIA 

GUEDES VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução ds cartas de intimação 

expedidas aos autores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 835806 Nr: 40876-37.2013.811.0041

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

 PARTE AUTORA: JOÃO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARHMOUD AHMAD ARABI, 

CHARIFE HASSAN EL OKDI ARABI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/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.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 839190 Nr: 43720-57.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON COSTA BAIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAHMOUD AHMAD ARABI - ESPÓLIO, 

CHARIFE HASSAN EL OKDI ARABI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO 

JUNIOR - OAB:17020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/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.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 831984 Nr: 37598-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE CORREIA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

SOMA, GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., GENERAL 

MOTORS DO BRASIL S/A, BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, 

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT, REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Impulsiono os autos intimando as partes e assistentes, para realizar a 

perícia, que foi marcada pelo Dr. Thyago Jorge Machado, a ser realizada 

no dia 03 de Setembro de 2018 (03/09/2018 ) , as 14:00 horas, no 

escritório de perícia Forense Lab, no endereço Avenida Dr. Helio Ribeiro, 

Nº 525, Bairro: Alvorada, Sala 1405, Cuiabá-MT, cep. 7878048-250, para 

prosseguir ao local do veículo e proceder com os exames.

 Luciene M. Brito

 Estagiária Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 25200 Nr: 8310-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVÓDIO TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: norival nunes - OAB:11.550

 Vistos etc.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, conforme requerido em fl. 132, que será realizada 

via sistema Infojud. Diante da natureza sigilosa dos documentos, determino 

sejam arquivados em pasta específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 923325 Nr: 45413-42.2014.811.0041

 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: GUILHERME GONÇALO DE ARRUDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDAO 

DE SA - OAB:13749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4671/MT

 Certifico que torno sem efeito a Certidão de 03/07/2018 disponibilizado no 

DJE nº 10287, de 04/07/2018 e publicado no dia 05/07/2018, em razão de 

que os honorários periciais serão pagos ao final da demanda pela parte 

vencida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 882458 Nr: 18255-12.2014.811.0041

 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: ANDRÉA ADATIVA FERREIRA QUEIROZ SEBA, 

JUSSARA DOS REIS FRANCO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DOS REIS FRANCO LOBO, ANDRÉA 

ADATIVA FERREIRA QUEIROZ SEBA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, LUIZ GUSTAVO DERZE 

VILLALBA CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - 

OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, LUIZ GUSTAVO 

DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 Vistos etc.Inicialmente, observa-se dos autos que os respectivos 

advogados forma devidamente intimados para esta audiência, porém, 

compareceu somente a parte autora/reconvinda, acompanhada do seu 

advogado, oportunidade em que pleiteou a desistência das oitivas das 

testemunhas arroladas à fl. 106, pelo homologo o pedido.Importante 

mencionar que ainda que a Requerida/Reconvinte não tenha sido intimada 

pessoalmente, conforme consta na certidão encartada à fl. 105, seu 

advogado foi devidamente intimado da decisão que designou esta 

audiência de instrução e julgamento (fl. 101/101verso), conforme se vê na 

certidão:Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE 

nº 10251, com previsão de disponibilização em 08/05/2018, o movimento 

"Decisão->Determinação" de 26/04/2018, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, JÉSSICA 

FRANCISQUINI - OAB:18351, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:17.563/MT representando o polo ativo; e ALFREDO [...}

não caracteriza nulidade, vejamos:APELAÇÃO CÍVEL - Ação de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA 

PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRESENÇA DO 

ADVOGADO CONSTITUÍDO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO 

DESPROVIDO.Ainda que a autora, ora apelante, não tenha sido intimada 

pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento, nenhum prejuízo 

ficou caracterizado, uma vez que seus patronos à época foram 

devidamente intimados, tendo, inclusive, comparecido um deles ao referido 

ato processual.(Ap 155389/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, 

Publicado no DJE 09/02/2018).Dou por encerrada a fase instrutória e tendo 
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o advogado da Requerente/Reconvinda apresentado suas alegações 

finais nesta solenidade, voltem os autos conclusos para sentença.Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 25200 Nr: 8310-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVÓDIO TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: norival nunes - OAB:11.550

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da 

parte autora, para se manifestar sobre a informações prestadas pela 

Receita Federal e requerer o que de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo legal.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 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:

 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 nos 

mandados, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 914438 Nr: 39807-33.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNIR CARLOS POZZA, SELMA MARIA DE CARVALHO 

POZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELA HADDAD MALOUF FRANCO DE GODOI

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

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

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:19625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Certifico que o patrono do autor, Dr. Cássio de Almeida Ferreira, não foi 

intimado do despacho de 27/11/2017, fls. 169, disponibilizado no DJE nº 

10150, de 01/12/2017 e publicado no dia 04/12/2017 e do despacho de 

30/05/2018, fls. 170, disponibilizado no DJE nº 10268, de 05/06/2018 e 

publicado no dia 06/06/2018, visto que foram publicadas em nome do 

antigo patrono, assim procedo sua intimação nesta data para as 

providências no prazo legal, conforme determinado, bem como para que 

se manifeste acerca da devolução da carta de intimação expedida para 

intimar o autor para a audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 938385 Nr: 53846-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARGATANO AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONIR ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que o feito transitou em julgado, foram procedidas as baixas 

necessárias, razão que remeto os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 867342 Nr: 7445-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS, FÁTIMA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVS TRANSPORTES LTDA - ME, VANGUARD 

HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:15145/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, JOSÉ 

CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

complementação do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

§ 1º do art. 477 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 788953 Nr: 42949-16.2012.811.0041

 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: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DA COSTA SILVA, JOSE ANTONIO 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CARLOS VIEIRA - 

OAB:99455/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILTON FAUSTINO DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 4589-B

 Vistos etc.

A fim de se evitar futuras alegações de nulidade, defiro o pedido de fl. 

108. Proceda-se conforme requer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824920 Nr: 30955-54.2013.811.0041

 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: AFA, NELCIO ALVES DE ALMEIDA

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VICTOR HUGO 

VIDOTTI, para devolução dos autos nº 30955-54.2013.811.0041, Protocolo 

824920, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 759061 Nr: 11339-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVELAND PREMIER MINERAÇÃO LTDA, SJ 
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INDUSTRIA MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WLADIA BULHÕES PERRUPATO 

GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS MARTINS FILHO - 

OAB:7.545-GO, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 351693 Nr: 22121-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR 

- OAB:188846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

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

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para manifestar acerca da resposta dos ofícios expedidos, no prazo de 

05 (cinco) dia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 337299 Nr: 8371-66.2008.811.0041

 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 DE DIREITOS AUTORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO WILLIAM PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, MAYNA DANTAS DE CARVALHO SANTOS - OAB:9.052/MT

 Vistos etc.

Com base no artigo 782, §3º, c/c artigo 782, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a inclusão do nome da Executada junto ao rol dos 

órgãos de inadimplentes, conforme requerido em petição de fls. 176/177, 

que será realizado via sistema Serasajud. O extrato segue anexo à 

presente.

Em caso de pagamento da obrigação, determino que a Exequente informe 

este Juízo imediatamente, para cancelamento da inscrição (artigo 782, §4º, 

do Código de Processo Civil).

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, conforme requerido, 

que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de penhora.

Caso positiva a penhora, intime-se a parte Executada.

Do resultado, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Independente do resultado da penhora, intime-se a Executada via DJE 

para, no prazo de 15 dias, indicar bens à penhora e a localização dos 

mesmos, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil).

 Cumpra-se. Intimem-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000294-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR PIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A citação é o ato pelo qual o executado é convocado a integrar a 

relação processual, de forma que sua regularidade e bom funcionamento 

são essenciais para a eficácia da prestação jurisdicional. O Código de 

Processo Civil em vigor, além de manter a citação por correio como regra 

geral (art. 247), excluiu a vedação desse tipo de citação nos processos 

de execução, podendo tal modalidade ser promovida nos processos de 

execução. Inexistindo obstáculo ou fator impeditivo a consumação do ato 

citatório pela via postal, pode essa modalidade de citação ser promovida 

nos processos de execução, conforme disposto no Art. 247 do CPC, 

ressaltando apenas que a referida via, impede a pronta consumação de 

penhora e avaliação. Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo 

exequente no Id 11923808, cumpra-se o despacho lançado no Id 

11713150, citando o executado pelo correio conforme requerido. Intime-se 

a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022731-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO GREGORIO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ELONET HABITAÇÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se de Carta Precatória, cuja finalidade traz matéria de 

competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT, 

fundamentado no que dispõe a Resolução 11/2017-TP/MT, determino a 

imediata redistribuição da presente missiva a uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital-MT, com as homenagens 

deste Juízo. Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022557-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO APART HOTEL TERMAL INTERGRAVATAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CERES LINCK DOS SANTOS OAB - RS46686 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILONE GUTHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1022557-28.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória 

com custas recolhidas, restando pendente de comprovação nos autos, o 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato deprecado, o que 

deverá ser providenciado pela parte interessada. Dessa forma, não se 

tratando de parte de beneficiária da gratuidade, intime-se a parte 

requerente para comprovar o recolhimento da diligência para cumprimento 

do ato deprecado. Consigne-se que a parte poderá consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o 

disposto na Portaria 64/2013/DF. Comprovado o recolhimento da diligência 

nos autos, estando a presente missiva revestida dos requisitos exigidos 

pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, 

servindo a cópia da presente como mandado. Atenda-se a disposição 

contida no artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Se, decorrido o prazo 

de 30 dias sem o cumprimento da determinação acima, devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, observadas as providências 

pertinentes com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT - 

seção 7, art. 393, da CNGC/MT. Após o cumprimento, observadas as 

baixas e formalidades legais, devolva-se a presente à comarca de origem 

com nossas homenagens. Às providências. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022341-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TORRES PIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO PINHEIRO SARAIVA OAB - RN4277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO DOS ANJOS AZAMBUJA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1022341-67.2018.8.11.0041 Vistos, Estando a presente 

missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, determino o 

cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da presente como 

mandado. Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Às providências. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022514-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GONCALO MORAES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO MISUHO TANAKA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, a parte 

autora formula requerimento de gratuidade da Justiça, alegando falta de 

condições financeira para arcar com as despesas processuais, por se 

encontrar desempregado, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação de renda, para análise do pedido. No 

caso, verifica-se pelos documentos anexados ao pedido inicial que o 

requerente trata-se de pessoa autônoma, assim, deverá trazer para os 

autos cópia da Declaração de Imposto de Renda, documento hábil de 

comprovação da alegada hipossuficiência. Desse modo, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se o requerente, via DJE, por 

seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

demonstrando que faz jus a gratuidade requerida, anexando no feito o 

documento acima citado, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as 

custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022758-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. No caso, não havendo pedido de gratuidade da 

justiça, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando no processo a Guia de recolhimento de 

custas processuais, acompanhada do respectivo comprovante 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas processuais dos 

feitos que tramitam no PJE-MT, encontram-se regulamentada pelo 

Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia 

de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022541-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa injustificada da seguradora no recebimento do pedido, pela 

requerida. Sabemos que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o 

assunto, é de conhecimento público que desde o dia 02 (dois) de Julho do 

corrente ano, a Seguradora Líder passou a ser detentora da 

Administração do Seguro Dpvat e responsável por todo o atendimento e 

liquidação do seguro, tendo credenciado e disponibilizado pontos oficiais 

de atendimentos para recepcionar os pedidos de indenização do Seguro 

DPVAT no Estado-MT. No caso, em que pesem as alegações do 

requerente, não vejo razão na pretensão do recebimento desta demanda 

sem a apresentação do protocolo do procedimento administrativo, quando 

a ação foi distribuída depois de estarem disponibilizados os novos pontos 

de atendimento credenciados para recepcionar nesta Capital-MT, os 

pedidos de indenização do Seguro DPVAT. Dessa forma, não havendo 

nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela parte requerente, 

na via administrativa, nos novos postos credenciados, inexiste razão para 

postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Assim, não estando 

configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022663-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI SABINO NOVAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa injustificada da seguradora no recebimento do pedido, pela 

requerida. Sabemos que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o 

assunto, é de conhecimento público que desde o dia 02 (dois) de Julho do 

corrente ano, a Seguradora Líder passou a ser detentora da 

Administração do Seguro Dpvat e responsável por todo o atendimento e 
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liquidação do seguro, tendo credenciado e disponibilizado pontos oficiais 

de atendimentos para recepcionar os pedidos de indenização do Seguro 

DPVAT no Estado-MT. No caso, em que pesem as alegações do 

requerente, não vejo razão na pretensão do recebimento desta demanda 

sem a apresentação do protocolo do procedimento administrativo, quando 

a ação foi distribuída depois de estarem disponibilizados os novos pontos 

de atendimento credenciados para recepcionar nesta Capital-MT, os 

pedidos de indenização do Seguro DPVAT. Dessa forma, não havendo 

nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela parte requerente, 

na via administrativa, nos novos postos credenciados, inexiste razão para 

postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Assim, não estando 

configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022662-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PRETTI PATUSSI LOPES (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento desta demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento administrativo, alegando 

recusa injustificada da seguradora no recebimento do pedido, pela 

requerida. Sabemos que a provocação do Poder Judiciário após percorrer 

a via administrativa, em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida 

pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o 

assunto, é de conhecimento público que desde o dia 02 (dois) de Julho do 

corrente ano, a Seguradora Líder passou a ser detentora da 

Administração do Seguro Dpvat e responsável por todo o atendimento e 

liquidação do seguro, tendo credenciado e disponibilizado pontos oficiais 

de atendimentos para recepcionar os pedidos de indenização do Seguro 

DPVAT no Estado-MT. No caso, em que pesem as alegações do 

requerente, não vejo razão na pretensão do recebimento desta demanda 

sem a apresentação do protocolo do procedimento administrativo, quando 

a ação foi distribuída depois de estarem disponibilizados os novos pontos 

de atendimento credenciados para recepcionar nesta Capital-MT, os 

pedidos de indenização do Seguro DPVAT. Dessa forma, não havendo 

nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela parte requerente, 

na via administrativa, nos novos postos credenciados, inexiste razão para 

postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Assim, não estando 

configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022516-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE CARVALHO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação de renda, para análise do pedido. No 

caso, tratando-se de pessoa autônoma, deverá ser anexado aos autos 

cópia da Declaração de Imposto de Renda, documento hábil de 

comprovação da alegada hipossuficiência. Desse modo, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se o requerente, via DJE, por 

seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

demonstrando que faz jus a gratuidade requerida, anexando no feito o 

documento acima citado, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as 

custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1011880-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACIA VAZ DA SILVA (AUTOR)

NORMA VAZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LADIR FRANCISCA MAGALHAES (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência Devolvida.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764716 Nr: 17371-51.2012.811.0041

 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: LUZIA BASTOS DA SILVA, FABIO SANTOS DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA GONÇALVES DE MORAIS SILVA, 

ELIDIO PORTO DE FIGUEIREDO, DALVACI GHISI, GILBERTO PORTO 

FIGUEIREDO

 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): GILBERTO PORTO FIGUEIREDO, 

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

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de adjudicação compulsória onde, 

almeja o requerente adjudicar o imóvel constante da matrícula 45.039 do 

cartório do Sexto ofício da comarca de Cuiabá-MT.

Despacho/Decisão: Processo – Código nº 764716Vistos,Indefiro o pedido 

de citação por edital da forma requerida as folhas 80, por não 

corresponder com a realidade dos autos.No caso a Requerida Dalvaci, 

fora citada por edital as folhas 57, sendo ainda citados pessoalmente 

Elidio porto de Figueiredo as folhas 67 e Karina Gonçalves de Morais Silva 

as folhas 71.Dessa forma resta pendente de citação apenas o requerido 

Gilberto Porto de Figueiredo que não foi localizado no endereço informado 

na Busca realizada via Infojud, conforme correspondência devolvida as 

folhas 76.Dessa forma, estando esgotados os meios disponíveis para 
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localização do requerido Gilberto Porto de Figueiredo, presente nos autos, 

a hipótese prevista no § 3º, do artigo 256 do CPC, sendo perfeitamente 

cabível a citação deste por edital.Ante ao exposto, do pedido formulado as 

folhas 80, defiro apenas a citação do requerido Gilberto Porto de 

Figueiredo, por edital, cite-se com prazo de 20 dias, nos termos do que 

dispõe o artigo 256, incisos I e II do CPC, constando as observações 

constantes do art. 257, inciso IV do mesmo códex, e as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Publiquem-se o edital na forma 

estipulada pelo artigo 257 do CPC, e afixem no local de costume.Decorrido 

o prazo do edital, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.Intimem-se 

os requerentes conforme preconiza o art. 183, § 1o 

doCPC.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 18 de Julho de 2018.Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1137147 Nr: 26143-61.2016.811.0041

 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: SINVAL RODRIGUES GOUVEIA

 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

 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 CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, SINVAL RODRIGUES GOUVEIA a quantia de R$ 5.062,50 

(cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/01/2016 (Súmula 580 

STJ).CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de julho 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 446355 Nr: 20684-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOME MORAES

 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

 Processo código nº 446355

Vistos,

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, que teve a 

sentença anulada na Corte Superior pelo acórdão de folhas 164/169, 

determinando a realização de nova pericial para quantificar o grau da 

lesão na parte requerente.

 Ante ao acima exposto, dando cumprimento ao referido acórdão, nomeio 

como Perito Judicial nestes autos, o Dr Ernani da Silva Neto Castrillon, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, com endereço 

na Avenida Bosque da Saúde nº 888, Edifício Saúde, Sala 33, 3º Andar, 

Bairro Bosque da Saúde Cuiabá-MT, ou pelo Telefone nº 65 9228-5520, 

para realizar perícia médica na parte requerente, independente de 

compromisso, sob a fé de seu grau.

O artigo 95, do CPC, dispõe que compete ao autor o pagamento das 

despesas decorrentes de perícia quando requerida por este, como no 

presente caso, todavia, tratando-se o requerente de beneficiário da 

gratuidade da Justiça, o ônus 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 (mil e 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 valor dos honorários periciais 

será 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 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 a CERTIDÃO com o 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, 24 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 318083 Nr: 20980-18.2007.811.0041

 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: RUY DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A, WALTER 

MACHADO RABELLO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.636/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329, 

RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se a cerca da correspondência devolvida de fl. 780, por motivo 

ausente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 13350 Nr: 6870-29.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RODRIGUES DE AMORIM, VALMIR 

LUIZ MOREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:Df. Público

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça de fl. 191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 1025375 Nr: 34518-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARES MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE TIAGO DE ALMEIDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1025375

Vistos,

Trata-se de Execução de Título Judicial, onde a parte exequente vem 

requerer nos autos a formalização de buscas para localização de bens 

móveis pertencentes ao executado.

Sabemos que cabe aos exequentes promover as diligências necessárias 

para localização de bens do devedor, não devendo ser transferido para o 

Poder Judiciário o ônus de sua responsabilidade, sem que esteja exaurida 

as buscas por ele realizada, o que não resta demonstrado nos autos.

Ressaltando que, no CPC em vigência é obrigatória a indicação pelo 

exequente dos bens a serem penhorados na inicial, para constar na 

citação do executado, conforme disposto no artigo 829.

Dessa forma, indefiro o pedido formulado as folhas 85, e conforme requer 

o exequente no pedido inicial, intime-se a parte executada, por seu 

procurador constituído nos autos, vis DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar nos autos bens sujeitos a penhora e o local onde possam ser 

localizados, atribuindo-lhes valores, sob pena de aplicação da sanção 

prevista no CPC.

Consigne-se que o não atendimento de tais providências o executado será 

apenado com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do 

débito exeqüendo, que será revertido em favor do exeqüente, exigível na 

própria execução, conforme preconizado pelo artigo 774, parágrafo Único, 

do CPC.

Decorrido o prazo diga o exequente em cinco dias, e voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 859474 Nr: 1322-61.2014.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BENEDITO DE MIRANDA, PANTANAL 

TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se a cerca da correspondência devolvida de fl. 123, pelo 

motivo ausente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 370061 Nr: 6660-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TV Gazeta Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE AFIRMATIVO

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260

 Código do Processo nº 370061

Vistos,

 Trata-se de ação em fase de execução de sentença que a parte 

exequente vem aos autos requerer a designação de audiência 

manifestando seu interesse na composição da lide.

Considerando que o Código de Processo Civil em vigor - Lei nº 

13.105/2015l, traz a autocomposição como meio preferencial para a 

solução dos conflitos, defiro a audiência de conciliação requerida pela 

executada com a anuência do exequente, designo o dia 27 de Agosto de 

2018, as 13h:30mn, para realização do ato neste Juízo.

Intimem-se as partes por seus patronos, via DJE.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 912831 Nr: 38750-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIPC, MIRIS MARTA CASSIANO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINNA ALINA DA SILVA, JOEL SAMPAIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - NPJ/UFMT - OAB:NPJ/UFMT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo lagal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1100452 Nr: 10747-44.2016.811.0041

 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: BENEDITA GREGORIA DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 PROCESSO CÓDIGO N. 1100452

VISTOS,

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório, em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A, alegando, em 

síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, requerendo ao final a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT.

Todavia, deferida a prova pericial à fl. 119, a parte Autora apesar de 

devidamente intimada não compareceu ao local agendado para ser 

submetida a avaliação médica, tampouco justificou sua ausência.

 No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte Autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

 Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos, bem ainda, a liberação 

em favor da parte REQUERIDA do valor depositado para pagamento dos 

honorários periciais, mediante ALVARÁ, observando os dados bancários 

a ser informado.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão 

da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do 

CPC/2015).

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 886488 Nr: 20895-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO DE BARROS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSKI GALESKI - 

OAB:8.660 MT

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

SILVA - OAB:8.184-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, LUIZ PAULO DE BARROS, 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, 09/10/2013 (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).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de Julho 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 217570 Nr: 26298-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO CAMILO RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D A INDUSTRIA COMPÉRCIO E EXPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada e 

posterior averbação, do termo de penhora expedido no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 704485 Nr: 39184-08.2010.811.0041

 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: CARLOS ADRIANO FISSEL FERRUGEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 Código do Processo nº 704485

Vistos,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos que teve a 

sentença anulada na Corte Superior, conforme acórdão de folhas 

330/338, que determina a realização da instrução probatória.

Com a anulação da sentença, deverá permanecer nos autos o valor 

depositado as folhas 344, até o transito em julgado da nova sentença que 

será prolatada no feito, conforme requer o pedido de folhas 344 verso. 

Anotem-se.

Das provas formuladas pela parte requerida as folhas 213/214, resta 

pendente realização da prova pericial.

Assim, dando cumprimento ao acórdão acima referido, nomeio nestes 

autos, como Perito Judicial a Empresa Forense Lab Pericias - Especialista 

em Perícias Técnicas Judiciais, podendo ser encontrada no Edifício Dual 

Business Office & Corporate – sala 1.405, na Av Dr Hélio Ribeiro, nº 525, 

Bairro Alvorada - Cuiabá/MT, CEP: 78.048-250 - Telefone: 65 98112-2338, 

E-mail: contato@forenselab.com, para periciar o veículo em questão nos 

autos, a fim de apurar a extensão dos danos, independente de 

compromisso, sob a fé de seu grau.

Intime-se a Empresa de Pericias Forense Lab, encaminhando-se cópia da 

inicial, contestação e dos quesitos formulados pelas partes, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo, bem como, para apresentar 

proposta de honorários - art. 465, § 2º, I, do CPC, os quais deverão ser 

estabelecidos de acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 

13/17/2016.

Consigne-se que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

CPC).

Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado (artigo 465, § 

1º do CPC), bem como, para indicar assistente técnico e apresentar os 

quesitos que desejam ver respondidos pelo expert, conforme dispõe os 

incisos II e III, do § 2º, do art. 465, do CPC.

 Aceitando o perito o encargo, e não havendo impugnação, INTIME-SE a 

parte Requerida para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito nos 

autos do valor dos honorários periciais.

 Depositados os honorários periciais, intime-se a Empresa de Pericias 

Forense Lab, para no prazo de cinco dias, agendar data indicando hora e 

o local com endereço completo da 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.

A presentando o laudo e decorrido o prazo dos Assistentes Técnicos e 

das partes (art. 477 do CPC), voltem-me os autos conclusos, para 

sentença.

 Deixo autorizado o levantamento de 50% (cinquenta) por cento do valor 

dos honorários, em favor do perito, para o inicio dos trabalhos, ficando o 

restante a ser liberado, depois de prestadas os esclarecimentos, caso 

sejam necessários (art. 465, § 4º, do CPC).

 Intimem-se as partes e o Perito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1020055 Nr: 31939-67.2015.811.0041

 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: JEAN LUI SAVARIS

 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

 Código – 1020055

VISTOS,

Neste feito, o pedido de extinção do processo foi assinado apenas pelo 

autor, sem a anuência da parte requerida.

 Sabemos que depois de contestada a ação, o autor não pode desistir do 

feito sem o consentimento do réu (art. 485, § 4º do CPC), como requer o 

autor.

Isto posto, intime-se a parte REQUERIDA para no prazo de cinco dias, 

manifestar com relação ao pedido de extinção, sob pena de concordância 

tácita.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 915556 Nr: 40588-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSELINA DA COSTA E CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO F. LEAL LAWALL - 

OAB:7701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 
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- OAB:12.208-A

 Processo RELATIVO A PLANOS ECONÔMICOS

Código n.915556

VISTOS,

 Em consulta ao sistema APOLO, verifiquei que NÃO foi cadastrado o 

advogado da parte EXECUTADA especificado para receber as 

publicações dos atos judiciais.

 DETERMINO aos serventuários da escrivania maior atenção antes de 

enviarem qualquer processo concluso ou matéria à publicação, devendo 

conferir os dados da parte e seus respectivos patronos no sistema.

Nos termos do Ofício Circular nº 052/2018/NUGEP/JLQ (Núcleo de 

Gerenciamento de Precedentes do TJMT) de 08/05/2018, determino a 

SUSPENSÃO do andamento do presente feito.

 Aguarde-se em cartório até que advenha determinação em contrário da 

Instância Superior.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 376656 Nr: 13036-91.2009.811.0041

 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: CLEBER DANTAS DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

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

OAB:15606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO - OAB:13004, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 

10.320-B/MT

 Código do Processo nº 376656

Vistos,

A parte requerida interpôs nos autos embargos de declaração, alegando 

omissão na decisão 304, alegando que ter depositado antecipadamente 

nos autos, o valor da condenação.

Análisando os autos minunciosamente verifica-se que assiste razão ao 

embargante, que ao apresentar as contrazões do recurso de apelação 

também comprovou nos autos as folhas 246/247, o pagamento da 

condenação, fato não anotado, pela serventia.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 465 do CPC, conheço 

dos embargos interpostos as folhas 307/310, e dou-lhes provimento, para 

revogar no despacho de folhas 304, a ordem de intimação da parte 

requerida para pagamento da condenação.

Diante de todo o exposto, e considerando que o cálculo da condenação 

apresentado pelo requerente/exequente, não considerou a data do 

depósito comprovado nos autos pela parte executada, assim, para fins de 

extinção do feito intime-se a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sua concordância quanto ao valor depositado as 

folhas 246/247, para posterior apreciação do pedido de folhas 313/314, 

sob pena de preclusão e consequente extinção do feito por satisfação da 

dívida.

Ressaltando que em caso de discordância com o valor depositado, deverá 

a parte requerente apresentar nos autos o cálculo discriminado do débito 

a ser elaborado até a data do deposito comprovado nos autos, a fim de 

apurar existência de eventual saldo remanescente, para só então, 

atualizar apenas o saldo remanescente porventura existente.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385500 Nr: 21182-24.2009.811.0041

 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: BENEDITO NATALINO DA SILVA

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

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

OAB:11.882-B, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo código nº 385500

Vistos,

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, que teve a 

sentença anulada na Corte Superior pelo acórdão de folhas 369/372, 

determinando a realização de nova pericial para quantificar o grau da 

lesão na parte requerente.

 Ante ao acima exposto, dando cumprimento ao referido acórdão, nomeio 

como Perito Judicial nestes autos, o Dr Ernani da Silva Neto Castrillon, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, com endereço 

na Avenida Bosque da Saúde nº 888, Edifício Saúde, Sala 33, 3º Andar, 

Bairro Bosque da Saúde Cuiabá-MT, ou pelo Telefone nº 65 9228-5520, 

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 (mil e 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 estabelece 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 perito 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.

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.: 400904 Nr: 33649-35.2009.811.0041

 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: TAVARES & AREDES TAVARES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO 
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PIRES - OAB:7443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo lagal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1049784 Nr: 46319-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO OSVALDO MATEUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 55/59 foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Embargada (autor) 

para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945837 Nr: 57905-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANKPAR S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código nº 945837

Vistos,

Trata-se de Ação de Cobrança que teve a sentença anulada na Corte 

Superior pelo acórdão de folhas 48/51, determinando a complementação 

das custas pelo requerente e o prosseguimento do feito.

 No caso, o requerente informa o recolhimento das custas (fls. 56/670, 

assim, dando cumprimento ao r. acordão, fundamentado no que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no 

Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Agendada a audiência, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º).

 Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC.

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora.

 Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 386231 Nr: 22011-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, PEDRO IVO SILVA SANTOS - OAB:12892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 386231

Vistos,

Processo concluso indevidamente.

Considerando o impedimento deste magistrado declarado as folhas 122, 

determino que coloquem a fita de identificação quanto ao meu 

impedimento, no dorso dos autos, para fins de evitar conclusões indevidas 

- artigo 347 da CNGC/MT.

A seguir, encaminhe-se o presente feito ao substituto legal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 3883 Nr: 7109-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREILSE DARÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - OAB:4270, Nadson Jenezerlau 

Silva Santod - OAB:203049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça de fl. 374.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 931980 Nr: 50386-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON DREAN DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, 

para, no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos 

autos fls. 274/279.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1243817 Nr: 19285-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SILVEIRA, LINDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE, MARIA SANTIAGO DE 

MATTOS ANDRADE, HELLA FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clair Dirlei Scheuermann - 

OAB:12998, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:MT 4.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça de fl. 50.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1118799 Nr: 18253-71.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO MARCELINO DE PAULA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:

 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 CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, pagar ao 

Requerente, ROMILDO MARCELINO DE PAULA, a quantia de R$ 5.062,50 

(cinco mil, e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei 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, 08/01/2016 (Súmula 580 STJ).CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de julho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 737026 Nr: 33487-69.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 911976 Nr: 38299-52.2014.811.0041

 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: ERODILSON ALVES NUNES

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

SEGURO S/A

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

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 PROCESSO CÓDIGO N. 911976

VISTOS,

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando, em síntese, que foi vítima de acidente 

automobilístico, requerendo ao final a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT.

Todavia, deferida a prova pericial à fl. 75, a parte Autora apesar de 

devidamente intimada não compareceu ao local agendado POR TRÊS 

VEZES para ser submetida a avaliação médica, tampouco justificou sua 

ausência.

 No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte Autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

 Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 INDEFIRO o pedido formulado pelo perito às fls. 83/84, em relação aos 

20% dos honorários periciais, tendo em vista que a pericia médica não ter 

atingido seu devido fim.

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos, bem ainda, a liberação 

em favor da parte REQUERIDA do valor depositado para pagamento dos 

honorários periciais, mediante ALVARÁ, observando os dados bancários 

a ser informado.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão 

da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do 

CPC/2015).

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094777 Nr: 8314-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037

 Código do Processo nº 1094777

Vistos,

Trata-se de suspenso que aguarda informação quanto a homologação do 

Plano de Recuperação da Empresa Executada.

Ante ao exposto, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

trazer para os autos informação ou a cópia da decisão que homologou o 

Plano de Recuperação habilitando a exequente como credora, para 

posterior renovação da suspensão ou extinção do feito, em virtude da 

perda de interesse processual.

Decorrido o prazo acima fixado, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1001161 Nr: 23930-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PLANALTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:3702/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 1001161

Vistos,

Trata-se de Carta Precatória que não atingiu sua finalidade, conforme 

relata a certidão lavrada nos autos as folhas 23, e deveria ter sido 

devolvida.

O exequente em manifestação vem aos autos requerer a penhora de 

crédito pertencente ao executado, cujo pedido, deve ser analisado pelo 

Juízo de Origem.

Dessa forma, devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, com as 

nossas homenagens, observando as formalidades legais, estabelecidas 

na CNGC/MT.

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 931980 Nr: 50386-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JEFFERSON DREAN DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Certifico que, procedo com a intimação da parte Autora/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos 

fls. 280/303.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 864762 Nr: 5436-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CÉZAR BARROS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351

 Em razão do cadastramento do advogado da parte executada, publico 

novamente a decisão de fls. 92/93, nos seguintes termos: "

 Ante o exposto, AFASTO a alegação de nulidade de citação, bem como 

INDEFIRO o pedido de designação de audiência de conciliação aviado as 

fls. 89, eis que a demanda se trata de execução de título extrajudicial.

No entanto, em face do comparecimento espontâneo do executado, 

restituo-lhe o prazo para apresentação de embargos à execução, a iniciar 

a partir da publicação desta decisão.

 Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 10 de julho de 2018. YALE SABO 

MENDES - Juiz de Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1110587 Nr: 14924-51.2016.811.0041

 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: CLIBAS CLEMENTI, LUCIANA ALVES KOTAIT CLEMENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE LAZARI, LENIR CECHIN LÁZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:18174

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 474/476, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada para, no prazo legal, manifestar acerca do referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773858 Nr: 27027-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 

ICEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MAGNA NOBRE DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, ELIZABETE DE MAGALHÃES ALMEIDA - 

OAB:13353/MT, RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - 

OAB:17.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código n. 773858

VISTOS,

Consigno que a parte Exequente apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, às fl. 

59/60, sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte EXEQUENTE e honorários advocatícios que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109933 Nr: 14619-67.2016.811.0041

 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: SUZANEIDE VIEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Código do Processo nº 1109933

Vistos,

O Engenheiro mecânico nomeado perito as folhas 111, intimada deixou de 

se pronunciar nos autos quanto ao encargo que lhe foi confiado, 

conforme relata a certidão de folhas 117.

Tendo em vista o desinteresse demonstrado nos autos, destituo do 

encargo de perito o Sr. Mário Márcio Ponce Correia da Costa, o qual 

deverá ser cientificado desta decisão.

 Dando prosseguimento ao feito, nomeio neste caso como Perito Judicial, a 

Empresa MEDIAPE - Especialista em Perícias Técnicas Judiciais, podendo 

ser encontrada na Av Isaac Póvoas, nº 586, sala 1B, Centro Norte - 

Cuiabá/MT, CEP: 78.005-340 - Telefone: 65 3322-9858, E-mail: 

contato@mediape.com.br, para realizar a pericia conforme determina a 

decisão de folhas 123, independentemente de compromisso, sob a fé de 

seu grau.

Intime-se Empresa MEDIAPE acima nomeada para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer se aceita o encargo, bem como, para apresentar proposta de 

honorários - art. 465, § 2º, I, do CPC, que deverão ser arbitrados de 

acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016.

 Consigne-se que o laudo pericial deverá ser entregue em 30 (trinta) dias, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do CPC).

Aceitando a Empresa MEDIAPE o encargo, dê-se cumprimento a decisão 

de folhas 111.

Intimem-se as partes e a Empresa de Pericias.

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.: 1043239 Nr: 43121-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DIVINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Código do Processo nº 1043239

Vistos,
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O Engenheiro mecânico nomeado perito as folhas 150, intimada deixou de 

se pronunciar nos autos quanto ao encargo que lhe foi confiado, 

conforme relata a certidão de folhas 156.

Tendo em vista o desinteresse demonstrado nos autos, destituo do 

encargo de perito o Sr. João Henrique Melo Souza, o qual deverá ser 

cientificado desta decisão.

 Dando prosseguimento ao feito, nomeio neste caso como Perito Judicial, a 

Empresa MEDIAPE - Especialista em Perícias Técnicas Judiciais, podendo 

ser encontrada na Av Isaac Póvoas, nº 586, sala 1B, Centro Norte - 

Cuiabá/MT, CEP: 78.005-340 - Telefone: 65 3322-9858, E-mail: 

contato@mediape.com.br, para realizar a pericia conforme determina a 

decisão de folhas 123, independentemente de compromisso, sob a fé de 

seu grau.

Intime-se Empresa MEDIAPE acima nomeada para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer se aceita o encargo, bem como, para apresentar proposta de 

honorários -art. 465, § 2º, I, do CPC, que deverão ser arbitrados de acordo 

com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016.

 Consigne-se que o laudo pericial deverá ser entregue em 30 (trinta) dias, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do CPC).

Aceitando a Empresa MEDIAPE o encargo, dê-se cumprimento a decisão 

de folhas 1237.

Intimem-se as partes e a Empresa de Pericias.

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.: 905639 Nr: 33982-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA KAROLINE MARQUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA - 

OAB:15013-A

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

OAB:6.660/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo lagal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 841262 Nr: 45533-22.2013.811.0041

 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: LARISSA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, AVANCE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pedido de fls. 476/479

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 940991 Nr: 55132-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DE OLIVEIRA MARTINS

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º do CPC, ACOLHO 

PARCIALMENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ofertada pela parte EXECUTADA OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), 

para afastar do cálculo da parte Exequente a incidência de juros 

compostos, a multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523 do 

CPC. Nos termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005 e em consonância 

com as diretrizes traçadas pelo Juízo Recuperacional no processo n. 

0203711-65.2016.8.19.0001 (PJERJ), JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, devendo a parte Exequente promover a habilitação de seu 

crédito nos autos da recuperação judicial.Transitada em julgado 

EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE 

PARA FINS ESPECIFICOS DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contendo o valor original da condenação fixado 

na sentença, a data do julgado, os parâmetros aplicáveis aos juros e 

correção monetária conforme estabelecidos no comando sentencial, o 

percentual arbitrado a título de honorários advocatícios e a data do trânsito 

em julgado. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de julho de 2018.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 905820 Nr: 34119-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DE FREITA - ME

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

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT

 Código do Processo nº 905820

Vistos,

Trata-se de processo com provas especificadas pelas partes, onde se 

verifica que ouve ocorrência de erro material, na decisão de folhas 39, 

quando ordenou que o requerente arcasse com o valor dos honorários 

periciais, visto que o mesmo se trata de parte agraciada com os benefícios 

da gratuidade da Justiça.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 494, que o juiz, pode 

e deve corrigir de ofício inexatidões materiais constantes da sentença ou, 

analogicamente, em despachos ou decisões.

Partindo desse princípio, retifico o item I do despacho de folhas 39, para 

constar que por força do que dispõe o art. 95, do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao autor o pagamento das despesas decorrentes 

de perícia quando requerida por este, como no presente caso, todavia, 

sendo o requerente de beneficiário da gratuidade da Justiça, o ônus 

competirá ao Estado, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e nos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC.

Ante ao exposto, intime-se a perita nomeada nos autos (fls. 39), para no 

prazo de 05 (cinco) dias, dizer se ainda tem interesse em realizar a 

pericia, ressaltando que o valor referente aos honorários periciais será 

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.

Consigne-se ainda, que em sendo a resposta positiva, deverá no mesmo 

prazo agendar data para início dos trabalhos.

Intimem-se as partes e a Perita.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1149528 Nr: 31501-07.2016.811.0041

 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: ILDO BAUMGARTNER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Código do Processo nº 1149528

Vistos

 Considerando as alegações apresentadas pela parte requerida na 
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impugnação formulada as folhas 134/136, quanto ao perito nomeado neste 

feito as folhas 129/131, com fundamento no que dispõe o artigo 468 do 

CPC, destituo do encargo de perito o Dr. Flavio Ribeiro de Melo. 

Cientifique-se o perito destituído desta decisão.

 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 na parte requerente, independente de 

compromisso, sob a fé de seu grau.

Intime-se o Perito para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto a 

presente nomeação.

Aceitando o perito 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 sem manifestação, cumpra-se na integra a decisão de 

folhas 129/131. Caso contrário, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

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.: 820910 Nr: 27127-50.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSSYMARCIO DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 820910

Vistos,

 O autor vem aos autos informar seu novo endereço, requerendo o 

prosseguimento do feito, com a designação de nova data para a 

realização da perícia.

Defiro o pedido do requerente as folhas 126, anotem-se nos autos seu 

novo endereço.

A seguir, intime-se a perita nomeada nos autos (fls. 91), para no prazo em 

cinco dias, agendar nova data indicando o dia, hora e o local para 

realização da pericia, com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias, a 

fim de possibilitar a intimação das partes.

Estando a nova data agendada, dê-se prosseguimento ao feito cumprindo 

na integra a decisão de folhas 82.

Intimem-se as partes e a Perita.

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.: 939672 Nr: 54445-71.2014.811.0041

 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: JOÃO BATISTA DA SILVA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo código nº 939672

Vistos,

A parte requerente informa nos autos seu novo endereço, requerendo o 

prosseguimento do feito com a designação de nova data para a realização 

da perícia.

No caso, o Perito nomeado nos autos não foi localizado para ser intimado 

no endereço por ele indicado, conforme relata a certidão de folhas 116.

Ante ao exposto, anotem nos autos o novo endereço do requerente, 

informado as folhas 115.

Destituo do encargo de perito o Dr. Lindolfo Araújo Filho, nomeado as de 

folhas 98, e 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. 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 sem impugnação, intime-se a perita para no prazo de 

cinco dias, agendar data indicando hora e o local com endereço completo 

para a realização da perícia, com antecedência mínima de 40 dias, a fim de 

possibilitar a intimação das partes.

 Os honorários já se encontram depositados as folhas 101, assim, 

estando a nova data agendada, dê-se prosseguimento ao feito cumprindo 

na integra a decisão de folhas 98.

 Intimem-se as partes e a Perita.

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.: 804185 Nr: 10648-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA DE ARRUDA DORILEO, ARGEMIRO CARLET, 

ARITINO MONTEIRO DE AGUIAR, MARCELLE DALLARMI RODRIGUES 

FORTES, JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, MANOEL SANTANA GOMES, 

MARIA MADALENA CARNIEL, ORIZON ELIZIO DA SILVA, TEREZINHA 

EGUES ROCHA, WALDIR VITAL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

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

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Código do Processo nº 804185

Vistos,

 Trata-se de processo que para concretização da decisão de folhas 

325/328, necessário à conferencia ou a realização de novo cálculo para 

apuração do valor exequendo.

No caso, a Contadoria Judicial alegou impossibilidade de realizar o cálculo 

com os parâmetros definidos nos autos, conforme relata a certidão 

lavrada as folhas 383.

Dessa forma, dando prosseguimento aquela decisão, nomeio, como perito 

judicial, nestes autos, a Empresa MEDIAPE - Especialista em Perícias 

Técnicas Judiciais, podendo ser encontrada na Av Isaac Póvoas, nº 586, 

sala 1B, Centro Norte - Cuiabá/MT, CEP: 78.005-340 - Telefone: 65 

3322-9858, E-mail: contato@mediape.com.br, para conferir o calculo a 

presentado pelos exequentes ou realizar novo cálculo de acordo com os 

parâmetros estipulados naquela decisão, independentemente de 

compromisso, sob a fé de seu grau.

Intime-se Empresa MEDIAPE acima nomeada para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer se aceita o encargo, bem como, para apresentar proposta de 

honorários - art. 465, § 2º, I, do CPC, que deverão ser arbitrados de 

acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016.

 Consigne-se que o laudo pericial deverá ser apresentado em Juízo, 30 

(trinta) dias, após início dos trabalhos.

 No caso, os honorários periciais serão suportados pelos exequentes, 

conforme manifestação expressa de folhas 384.

Aceitando o perito o encargo, intimem-se as partes para no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado - artigo 465, § 1º do CPC.
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 Não havendo manifestação em relação ao perito, intimem-se os 

exequentes para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos autos a guia de 

recolhimento de depósito no valor dos honorários periciais.

Depositados os honorários periciais, intime-se o perito para fixar dia, hora 

e local com endereço completo para o inicio dos trabalhos periciais, a 

seguir, intimem-se as partes da data agendada, certificando-se a 

ocorrência nos autos.

Deixo autorizado o levantamento de 50% (cinquenta) por cento do valor 

dos honorários, em favor do perito, para o inicio dos trabalhos, ficando o 

restante a ser liberado, depois de apresentado o laudo pericial e 

prestados os esclarecimentos, caso sejam necessários, conforme 

preconiza o artigo 465, § 4º, do CPC.

 Juntado nos autos o Laudo Pericial, dê-se cumprimento ao último a 

decisão de folhas 325/328.

Intimem-se as partes e o Perito.

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.: 720503 Nr: 15929-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

EDSON JOSÉ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA SUELY GOMES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILDA SUELY GOMES 

ALVES - OAB:4041-B

 Código do Processo nº 720503

Vistos,

 A parte executada apresenta nos autos Guia de deposito, alegando se 

tratar de 30% (trinta por cento) do valor da condenação, requerendo o 

parcelamento da dívida.

No caso, resta pendente de cumprimento o despacho de folhas 207, que 

ordena a remessa dos autos a contadoria para ratificação ou retificação 

do cálculo da condenação.

Dessa forma, determino o imediato cumprimento do despacho de folhas 

207.

Após, intime-se a parte exequente, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de cinco dias, manifestar-se quanto ao pedido formulado pela parte 

executada as folhas 219/222, sob pena de preclusão.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

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.: 856577 Nr: 58871-63.2013.811.0041

 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: JOAO SIMOES DOS SANTOS

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184

 Processo código nº 856577

Vistos,

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, que teve a 

sentença anulada na Corte Superior pelo acórdão de folhas 157/160, 

determinando a realização de nova pericia médica.

 Ante ao acima exposto, em cumprimento ao referido acórdão, 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.

O artigo 95, do CPC, dispõe que compete ao autor o pagamento das 

despesas decorrentes de perícia quando requerida por este, como no 

presente caso, todavia, tratando-se o requerente de beneficiário da 

gratuidade da Justiça, o ônus 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 (mil e 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 valor dos honorários periciais, 

será 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 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 a CERTIDÃO com o 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, 24 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1062708 Nr: 52220-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO NEVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código do Processo nº 1062708

Vistos,

Trata-se de processo que aguarda realização de pericia com honorários 

periciais já depositados as folhas 195.

No caso, o requerente informa sua impossibilidade de comparecimento na 

pericia designada, em razão de se encontrar preso, requerendo na 

ocasião designação de nova data para realização da pericia.

Analisando os autos, cerifica-se que o requerente deixou de informar nos 

autos quando estará em liberdade, dessa forma, diante da impossibilidade 

de condução do requerente, indefiro o pedido de designação de nova data 

formulado as folhas 236.

Dessa forma, suspendo o andamento deste feito pelo prazo e 90 

(noventa) dias.

Cientifique-se o perito nomeado nos autos.

Decorrido o prazo de suspensão, não havendo 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.
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Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1009755 Nr: 27484-59.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIGIMOVE, VERA LUCIA DE PAULA CORREA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO VAREIRO - 

OAB:15.287/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1009755

Vistos,

 O pedido formulado pela parte requerente as folhas 85/86, encontra-se 

desacompanhado do documento probatório necessário para análise do 

pedido.

Isto posto, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, juntar 

nos autos a certidão simplificada da Empresa requerida, emitida pela Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso, para posterior apreciação do pedido 

supra mencionado, sob pena de indeferimento.

 Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação do exeqüente, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 444271 Nr: 19441-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLYN SACAL RODRIGUES GONÇALVES, 

YURI RONDON ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo - Código nº 444271

Vistos,

A indisponibilidade dos bens é medida extrema e precisa de comprovação 

de que os executados estão tentando indispor de seu patrimônio, de modo 

a frustrar a presente execução, de modo que indefiro o pedido de 

folhas106.

Cumpra-se na integra a o despacho de folhas 100, conforme determinado.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887515 Nr: 21614-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY DE LIMA COSTA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do pedido de fls. 196.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 941244 Nr: 55305-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO VICTOR VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, trazer aos autos dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 702858 Nr: 37480-57.2010.811.0041

 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: FABIO DUARTE VIEIRA, ROMILSON APARECIDO DE 

CAMPOS MELO, FERNANDO CORREA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASA INDUSTRIA E COMERCIO DE CHALANAS 

E EMBARCAÇÕES LEVES - ME, LUIS CÉSAR DE BRITO EUBANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA 

JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do desarquivamento dos autos sob pena de novo 

arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022939-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1022939-21.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado está litigando em desfavor da parte 

Requerida, nos termos do artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO 

para o exercício das funções jurisdicionais neste presente feito. 

Encaminhem-se os autos ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1014656-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LAMON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULINIL GONCALVES ARINI OAB - MT1136/O (ADVOGADO)

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSÁLIA PEREIRA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014656-09.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO aventada por JOSÉ LUIZ LAMON em desfavor de 

ROSÁLIA PEREIRA COSTA, objetivando em sede liminar a reintegração da 

posse do imóvel que abrigava o casal, durante a constância da união 

estável narrada pelo Autor. É o necessário. Decido. De proêmio, conforme 

relatado, a situação retratada nos autos resulta claro conflito de 

interesses havido entre as partes decorre do término de relacionamento 
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conjugal, razão pela qual, induvidosa a competência do Juízo 

Especializado de Família e Sucessões da Capital para processar e julgar o 

feito, por força da norma de organização judiciária deste Tribunal 

(Resolução nº11/2017/TP), in verbis: Processar e julgar os feitos 

referentes à família e sucessões e conhecer das causas relativas a 

menores, nos casos previstos no Parágrafo único do art. 148 da Lei nº 

8.069, de 13/07/90, em se tratando de criança e adolescente que não se 

enquadrem nas hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal e cartas 

precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. de Família e Sucessões. A 

propósito, cito alguns julgados deste Egrégio Tribunal sobre o caso 

(atração de competência pela natureza jurídica da posse litigada): 

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MATÉRIA AFETA AO DIREITO 

DE FAMÍLIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. A alegação de direito de reintegração de posse 

de bem em face do término da união estável, deve ser reconhecida 

primeiro em ação própria de dissolução da relação, que decidirá a respeito 

da propriedade do mesmo. (Ap 171195/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

NEGÓCIO JURÍDICO – FRAUDE À MEAÇÃO DOS BENS DO CASAL – 

PREJUÍZO – COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA – CONFLITO 

PROCEDENTE. Uma vez que o conflito de interesses entre as partes 

decorre de término de relacionamento conjugal, induvidosa a competência 

do Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital para 

processar e julgar o feito movido com o objetivo de anular venda simulada 

de imóvel adquirido na constância do matrimônio. (CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO COMINATÓRIO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E COM PEDIDO CAUTELAR DE LIMINAR - ANULAÇÃO DE 

ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL HAVIDO NA 

CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL - COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA 

- CONFLITO IMPROCEDENTE. Uma vez que o conflito de interesses havido 

entre as partes - anulação de escritura pública de venda e compra -, 

decorre de término de relacionamento familiar, resta induvidosa a 

competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Rondonópolis - MT para processar e julgar o feito, porquanto 

trata-se de imóvel adquirido na constância de união estável. (CC 

64695/2009, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/02/2010, Publicado no DJE 24/02/2010). Destarte, considerando que a 

fixação de competência através de normas de organização judiciária 

possui natureza absoluta, reconheço de ofício a incompetência desta vara 

para processar e julgar a presente demanda. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO – 

CONEXÃO COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA 

ANTERIORMENTE – NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 

DA LEI MARIA DA PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER RECONHECIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.É competente para processar e 

julgar a Ação de Conversão Judicial em Divórcio, o Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher, porque conexa 

com medida protetiva de urgência, estipulada em razão de violência 

doméstica.O art. 14 da Lei nº 11.340/2006 determina o acúmulo da 

competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar 

lides desta natureza, ante o caráter híbrido dessas varas 

especializadas.A “Lei Maria da Penha” visa proteger integral e 

ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de agressão e violência 

no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova violência, concedendo 

uma maior proteção à mulher vítima de agressão. (CC 123050/2013, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2014, Publicado no 

DJE 11/06/2014) ANTE O EXPOSTO, considerando a regra da Resolução 

nº11/2017/TP, bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma 

das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca. 

Proceda-se as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo 

Cível competente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038054-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1038054-19.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, CARLOS DA SILVA ALMEIDA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

16/08/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 11193895. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 12561452 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a 

ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, 

alegando o não pagamento do prêmio. alegou a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez, Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 12958210. Impugnação à contestação ID. 

13733687. 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 
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apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Inicialmente 

consigno que a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio e a não identificação da 

placa, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 11193895) 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: 12958210. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 12958210 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do punho direito, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, CARLOS DA SILVA ALMEIDA, 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, 16/08/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1038063-78.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, DIMAS LAURINDO DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

01/08/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento da indenização do seguro obrigatório 

referente à sua invalidez permanente e a quantia de R$ 207,00 (duzentos 

e sete reais) referentes às despesas com tratamento médico. Boletim de 

Ocorrência no id. 11194873. Laudo pericial corroborado no ID: 12960288. 

A Requerida apresentou contestação no ID: 13000468 arguindo em 

preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, e a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência 

de prova da invalidez, e a inconsistência do pedido de reembolso por 

despesas médicas e suplementares. Discorreu, ainda, pela necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Impugnação a 

contestação juntada no ID. 13739779. 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 
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exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O seguro 

DPVAT visa à indenização de danos pessoais à vítima de acidentes 

envolvendo veículos automotores que circulam na via terrestre, ou sua 

carga. Tais danos pessoais podem ser relativos à morte, invalidez 

permanente ou ressarcimento de despesas médicas (DAMS). A lei n° 

6.194/74 regulamenta o DPVAT, sofreu alterações em seu texto, por meio 

das leis 11.482/2007 e 11.945/2009. A primeira reduziu o valor da 

indenização, fixando como parâmetro máximo o valor de R$ 13.500,00 

quando o segurado for acometido por invalidez permanente e o valor de 

até R$ 2.700,00 como reembolso a vítima no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares comprovadas (DAMS). A lei 

estabeleceu uma TABELA DE GRADUAÇÃO de percentuais de perda para 

os casos de INVALIDEZ. No caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 

11194873) 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: 

12960288. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 12960288 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão leve, perda 

de 25% (vinte e cinco por cento) da mobilidade do membro inferior 

esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Por derradeiro, 

afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro relatado, suportou 

gastos com despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de R$ 

207,00 (duzentos e sete reais). A meu ver, encontra-se comprovado 

documentalmente nos autos, que a parte Requerente foi vítima do referido 

acidente automobilístico, o que corrobora o nexo causal com os 

documentos, laudos e recibos acostados aos autos. Nesse quadro, nos 

termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com as alterações das 

Leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial 

competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; b) 

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 2º Os 

documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, 

mediante recibo, que os especificará. Como visto, a indenização está 

condicionada à simples prova do acidente e das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente, o que, no caso, restou suficientemente comprovado, como se 

depreende do documento carreado no ID: 11194894. Assim, não pode a 

Requerida, eximir-se do pagamento da indenização perseguida. Desta 

feita, analisando detidamente aludidos documentos, não procede à 

alegação da seguradora de que a parte Requerente não comprovou as 

despesas médicas por ela efetivadas quando da ocorrência do sinistro, 

eis que não se tem dúvida de que se relacionam com o acidente 

automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o valor de 

reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 207,00 (duzentos e 

sete reais). Quanto aos juros e correção monetária das despesas, nos 

termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação do INPC a partir 

do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

computados da provocação do interessado, no caso da citação, nos 

exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a pagar 

ao Requerente, DIMAS LAURINDO DA SILVA, a quantia de: A) - $ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja 01/08/2017 (Súmula 580 

STJ); B) R$ 207,00 (duzentos e sete reais) referente à indenização 

prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e 

correção monetária (INPC) a partir da data do desembolso. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. 

nº1038081-02.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, EDUARDO MANOEL DE 

FRANÇA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 06/09/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 11197168. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 12398105 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 
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propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 12948961. Impugnação à contestação no 

id. 13740727. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 11197168) 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: 12948961. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

uma das mãos o valor da indenização deve corresponder ao percentual 

de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 12948961 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão leve, perda 

de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade laborativa da mão 

esquerda, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

EDUARDO MANOEL DE FRANÇA, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 06/09/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038114-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1038114-89.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, MANOEL FERREIRA, 

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 

22/11/2015 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 11200971. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 13188880 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 12952262. Impugnação à contestação no 

id. 13741714. 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 
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indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 11200971) 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: 12952262. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de lesão da estrutura craniofacial o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 

12952262 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, com repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por 

cento) da lesão da estrutura craniofacial, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, MANOEL FERREIRA, a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 22/11/2015 (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: 1017859-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

ALEXANDRE DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

ALAN RAFAEL DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. Código nº 

1017859-47.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT que ALEXANDRO DOS SANTOS GUEDES, ALAN 

RAFAEL DOS SANROS GUEDES e ALEXANDRE DOS SANTOS GUEDES, 

move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em síntese, que APARECIDO NEVES GUEDES, foi vítima 

de acidente automobilístico fatal na data de 29 de dezembro de 2014, 

conforme certidão de óbito juntada no id. 3252945. Requer, portanto, a 

condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) referentes ao seguro obrigatório, acrescido dos 

consectários legais, ao argumento de serem os únicos herdeiros. Boletim 

de ocorrência id. 3252946. Em contestação id. 9443014 pugnou em 

preliminar, a ilegitimidade ativa das partes autoras, sob a alegação da 

inexistência de comprovação de único herdeiro. No mérito arguiu sobre a 

ausência de declaração de único herdeiro, requerendo a improcedência 

do pedido autoral. Defendeu pelo acolhimento das preliminares arguidas, e 

eventualmente no mérito requer a improcedência do pedido autoral. 

Impugnação a contestação id. 11976974. Termo de audiência de 

conciliação id. 11498448. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA. 

No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa, sob a alegação de não 

comprovação dos Autores serem únicos herdeiros, os Requerentes são 

filhos da vítima, circunstância que por si já os tornam beneficiários do 

Seguro DPVAT, a luz do estabelecido no artigo 4º da lei de regência, 

senão apenas sobre sua cota-parte. O seguro DPVAT visa à indenização 

de danos pessoais à vítima de acidentes envolvendo veículos automotores 

que circulam na via terrestre, ou sua carga a pessoas transportadas ou 

não, tais danos pessoais podem ser relativos à morte, invalidez 

permanente ou ressarcimento de despesas médicas (DAMS). Encontra-se 

comprovado nos autos que APARECIDO NEVES GUEDES, foi vítima de 

acidente automobilístico ocorrido no dia 29/12/2014 resultando em seu 

falecimento, conforme se infere da Certidão de óbito no id. 3252945. 

Igualmente, tais documentos são suficientes para comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a morte da vítima. Aliás, de acordo com o 

art. 5º, da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização deve ser efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. O artigo 5º e §§ 1º e 2º, da Lei 

nº 6.194/74 com a alteração da Lei nº 8.441/92 e da Lei nº 11.482/07, diz 

que: Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1º - A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 
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sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. De outro lado, o art. 4º 

da Lei nº 6.194/74 determina que a indenização no caso de morte seja 

paga de acordo com o disposto no art. 792 do Código Civil, o qual tem a 

seguinte redação: Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou 

beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o 

capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado 

judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem 

da vocação hereditária. Logo, o valor da indenização deverá ser pago aos 

Autores, tendo em vista terem comprovado nos autos, serem os únicos 

beneficiários, com a declaração corroborada na certidão de óbito id. 

3252945. 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, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, e CONDENO a parte Requerida, PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, a pagar aos Requerentes, ALEXANDRO DOS SANTOS 

GUEDES, ALAN RAFAEL DOS SANTOS GUEDES e ALEXANDRE DOS 

SANTOS GUEDES, a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), referentes à indenização prevista no artigo 3º, inciso I 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 (29/12/2014). 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: 1005829-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIRA FRANCO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° 1005829-09.2018.8.11.0041(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007928-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BULHAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1007928-83.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente ID. 

14306810 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 13853985/13853986 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13853986 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14306810. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022709-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA PINTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1022709-13.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente ID. 

13834391 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14089147 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no ID. 14089147 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no ID. 13834391. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015218-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LANES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838/O (ADVOGADO)

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°.1015218-52.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

14141956/14141998 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 do valor depositado ID. 14141998 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada ID. 14141975 conforme 

acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da parte 

Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via recursal, 
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arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013917-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PEREIRA 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1013917-70.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente ID. 

13425897 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 13344606/13344610 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13344611 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13425897. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032384-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA AUTO SHOPPING EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1032384-97.2017.8.11.0041; 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 

11:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032384-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA AUTO SHOPPING EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1032384-97.2017.8.11.0041; 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 

11:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009256-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHIMENER SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1009256-14.2018.8.11.0041; 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 

11:30h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009256-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHIMENER SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1009256-14.2018.8.11.0041; 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 

11:30h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014621-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANE DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 10:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029083-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005695-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINY PAMELA VAZ GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339/A (ADVOGADO)

PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO OAB - MT9906/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005052-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BETI RONDON DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

Divanir Marcelo de Pieri OAB - PR25100-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002680-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022810-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA PRONTA ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUMINA CINTRA (RÉU)

ELIZABETE DEVESA CINTRA (RÉU)

FLAVIO DEVESA CINTRA (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 18/09/18 às 10:00, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005860-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002368-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000662-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONILSON MARCEL SILVA ANELLI OAB - MT15492/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023065-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO (AUTOR)

ELISAMA CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

HYUNDAI CAOA - CUIABA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATYANA BOTELHO ANDRE OAB - SP170219 (ADVOGADO)

DIEGO SABATELLO COZZE OAB - SP252802 (ADVOGADO)

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, designada 

para o dia 18/09/18 às 10:30, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023065-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO (AUTOR)

ELISAMA CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

HYUNDAI CAOA - CUIABA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATYANA BOTELHO ANDRE OAB - SP170219 (ADVOGADO)

DIEGO SABATELLO COZZE OAB - SP252802 (ADVOGADO)

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, designada 

para o dia 18/09/18 às 10:30, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010545-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDORIO PEREIRA DE LOIOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010545-16.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte para, querendo, oferecer suas 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018 

Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e Informações: 

Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012569-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RAFAEL FEITOZA PEREIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 18/09/18 às 11:00, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034112-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025832-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005853-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003443-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033087-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035064-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO AGUIAR DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024673-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017157-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE OLIVEIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT0010613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 24/09/2018 às 10:00, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028266-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILINA MACHADO AVILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIONETE AUXILIADORA DA SILVA (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 24/09/18 às 10:30, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012458-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 

(EXECUTADO)

THAYS FERNANDA DALAVALLE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT0006469A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012458-33.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: MFMT 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EXECUTADO: SPORTCARS 

COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI, THAYS FERNANDA 

DALAVALLE W Vistos. Considerando que, nos termos do art. 914, § 1º, 

do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução devem ser 

"distribuídos por dependência, autuados em apartado", INTIME-SE a parte 

embargante/executada para que adote as providências necessárias para 

a distribuição da petição acostada no movimento de Id. nº 12703875, no 

prazo de 05 (cinco) dias. No mais, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006562-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006562-09.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS 

EDUARDO ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W 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 

junto ao Sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021962-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASTOR SERVICOS EM MECANICA PESADA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

YARA DE SOUZA RODRIGUES (EMBARGANTE)

VALDENIR COSME DE PAIVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021962-29.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: CASTOR 

SERVICOS EM MECANICA PESADA LTDA - EPP, VALDENIR COSME DE 

PAIVA, YARA DE SOUZA RODRIGUES EMBARGADO: CALDEIRA & 

AMORIM FERREIRA LTDA - EPP W Vistos. Considerando que o polo ativo é 

composto, também, por uma pessoa jurídica, para a qual, nos termos do 

art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não limita a favor a presunção 

relativa de hipossuficiência, necessária se faz a comprovação da alegada 

incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais. Ademais, os Tribunais Superiores orientam que o benefício 

da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta 

comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins 

lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza 

(Súmula 481 do STJ). Destarte, anoto que, "cuidando-se de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os 

honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

26/03/2015). Da mesma forma, no que se refere aos requerentes pessoas 

físicas, embora não conste na exordial as suas profissões ou rendas 

atuais, é certo que a qualidade de sócios da empresa autora afasta a 

alegação de hipossuficiência econômica, a qual passa a depender de 

efetiva comprovação. Portanto, com fulcro no art. 99, § 2º, do citado 

Diploma Processual, INTIMEM-SE os requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostem aos autos o seu balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis do último exercício, além de outros documentos 

hábeis a comprovar a sua alegada incapacidade econômica, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendida a determinação ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015228-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO SAO PAULO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS OAB - SP77563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID FABIANE MOURA DOS ANJOS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015228-62.2018.8.11.0041 AUTOR: FUNDACAO SAO 

PAULO RÉU: INGRID FABIANE MOURA DOS ANJOS W Vistos. Trata-se de 

Ação Monitória na qual, segundo se observa dos autos, o pedido 

encontra-se formulado em termos e há prova escrita do crédito, sem 

eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido 

monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente 

inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente 

cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, assim como 

pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor dado à 

causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, sob pena de 

revelia e de conversão automática do procedimento em executivo, 

lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no 

instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 (quinze) 

dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas processuais 

(art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas monetariamente e 

com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, c/c art. 916, CPC). 

No caso de oposição de embargos monitórios, INTIME-SE parte autora para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no art. 

702, § 5º do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016522-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO LAZZAROTTO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016522-52.2018.8.11.0041 AUTOR: MARCENAL 

MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA RÉU: CESAR AUGUSTO 

LAZZAROTTO W Vistos. Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se 

observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em termos e há prova 

escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso 

concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação 

devidamente cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, 

assim como pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor dado à causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, 

sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em 

executivo, lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se 

no instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas 

e dos honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, 

c/c art. 916, CPC). No caso de oposição de embargos monitórios, 

INTIME-SE parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do disposto no art. 702, § 5º do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015221-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NOETZOLD OAB - MT0020684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZF COMUNICACAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015221-70.2018.8.11.0041 AUTOR: BIMETAL 

INDUSTRIA METALURGICA LTDA RÉU: ZF COMUNICACAO LTDA - EPP W 

Vistos. Em que pese a requerente tenha juntado aos autos o documento 

constante no Id. nº 13478656, denominado de "comprovante de 

pagamento de custas", o mesmo veio desacompanhado da respectiva guia 

e, em consulta ao sistema, verifiquei não existir nenhuma guia vinculada 

ao presente feito. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e 

da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010988-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MONTEIRO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA BEZERRA FRIANCIANE BENEVIDES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010988-30.2018.8.11.0041 AUTOR: ROSIMEIRE 

MONTEIRO RODRIGUES RÉU: PAULA BEZERRA FRIANCIANE BENEVIDES 

V Vistos . Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 2018, as 09h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000024-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALECIO FERREIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000024-75.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IDALECIO 

FERREIRA PERES REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Considerando que o laudo pericial 

restou juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, 

no Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e 

seus respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022086-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. A. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA DE ARRUDA CAMPOS OAB - 011.866.781-51 

(REPRESENTANTE)

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022086-12.2018.8.11.0041 AUTOR: RIHANNA 

APARECIDA ARRUDA DE CAMPOS REPRESENTANTE: ROSANGELA 

APARECIDA DE ARRUDA CAMPOS RÉU: GOL LINHAS AÉREAS S.A. V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a procuração não esta em 
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nome da menor e sim no de sua genitora (Id. nº 14303046). Dessa forma, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a petição inicial, apresentando procuração com representação de sua 

genitora, devidamente datada e assinada, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020112-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thompson José de Oliveira OAB - MT0011752A (ADVOGADO)

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO)

KAREN AMARAL MAKRAKIS OAB - MT0020150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMI FORMIGA MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020112-37.2018.8.11.0041 AUTOR: TO LIGADO 

MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME RÉU: SAMI FORMIGA MENDES W 

Vistos. Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se observa dos 

autos, o pedido encontra-se formulado em termos e há prova escrita do 

crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o 

pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

presente inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação 

devidamente cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, 

assim como pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor dado à causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, 

sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em 

executivo, lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se 

no instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas 

e dos honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, 

c/c art. 916, CPC). No caso de oposição de embargos monitórios, 

INTIME-SE parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do disposto no art. 702, § 5º do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022091-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CATARINA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022091-34.2018.8.11.0041 AUTOR: AMANDA 

CATARINA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14286984, o qual não comprova quais foram os documentos entregues, 

nem se houve necessidade de complementação da documentação 

apresentada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000993-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDREIA NUNES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000993-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

LISANDREIA NUNES BARBOSA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos. INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037028-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER THOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037028-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROGER 

THOMAZ DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022435-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ZAHER & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA ALBINO NETO OAB - SP222187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022435-15.2018.8.11.0041 AUTOR: ZAHER & CIA 

LTDA RÉU: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO W 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito ajuizada por Zaher & Cia Ltda 

em desfavor da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso. Compulsando 

os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial tenha sido 

endereçada ao Juízo competente, a demanda foi equivocadamente 

distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas Especializadas 

da Fazenda Publica desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021998-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY ARAUJO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAC MOTORS DO BRASIL AUTOMOVEIS SA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021998-71.2018.8.11.0041 AUTOR: RONEY ARAUJO 

RIBEIRO RÉU: JAC MOTORS DO BRASIL AUTOMOVEIS SA V Vistos. 

Considerando que a parte autora não recolheu custas, tampouco realizou 

o pedido de justiça gratuita, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, recolha as custas judiciais e taxa judiciária ou formule 

o pedido de justiça gratuita, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1022709-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY RODRIGUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022709-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SIDNEY 

RODRIGUES DO AMARAL V Vistos. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 14362489, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Dê-se vista ao 

Ministério Público para que se manifeste como custos juris, requerendo o 

que entender de direito, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.018/73. Com a 

vinda aos autos da manifestação do Parquet, façam-me os autos 

conclusos. Às providências. Cuiabá, 25 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022407-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

A. M. K. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022407-47.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANTHONY 

MINOTT KLEGIN MARTINS DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO M Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente missiva não restou 

adequadamente redistribuída. Assim sendo, diante da Resolução nº 

11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das 

Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, no que se 

refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a REMESSA 

e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, nos termos dos 

artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022126-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA ALIJA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA DE SOUZA ALIJA RAMOS OAB - SP205493 (ADVOGADO)

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CÉLIO NEVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022126-91.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCOS 

ANTONIO DE SOUZA ALIJA RAMOS REQUERIDO: CÉLIO NEVES DA SILVA 

M Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte 

interessada não recolheu o valor referente à diligência, neste Juízo. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena de devolução 

da missiva ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da determinação 

judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva 

como mandado. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022328-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO CRISTO DE MORAES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022328-68.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SUZUKI 

MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: CAETANO 

CRISTO DE MORAES JUNIOR M Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta 

precatória protocolada neste Juízo não preenche os requisitos descritos 

no art. 260 do Código de Processo Civil, vez que não veio acompanhada 

de documentos essenciais ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não 

veio instruída com cópia do instrumento do mandato conferido ao 

advogado (inciso II[1] do art. 260 do CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora para que traga aos autos procuração outorgada ao seu patrono no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 

(trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo 

Civil). Com o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na 

forma deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, 

precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial 

e do instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002878-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EDMAR CESAR NUNES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002878-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDMAR 

CESAR NUNES MACHADO REQUERIDO: JOCKEY CLUB DE MATO 

GROSSO V Vistos. Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça 

constante no Id nº 5550961, 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). Considerando a informação de novo endereço, 

proceda à citação no endereço informado no Id nº 9699721. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037078-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE APARECIDA SOUZA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (RÉU)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1037078-12.2017.8.11.0041 AUTOR: MARLUCE APARECIDA 

SOUZA E SILVA RÉU: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, MILLENIUM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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, 19 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026453-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VATICANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS NERI DA MATA (REQUERIDO)

JANE EYRE SILVA DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026453-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CONDOMINIO VATICANO REQUERIDO: MARCOS NERI DA MATA, JANE 

EYRE SILVA DA MATA W Vistos. Considerando que não foi juntado aos 

autos o aviso de recebimento relativo à carta de citação expedida, 

RETORNEM à Secretaria da Vara para certificar quanto à regular citação 

da parte demandada. Em caso de citação negativa (recebimento 

extemporâneo ou por terceira pessoa, por exemplo), DEFIRO, desde já, o 

pedido de expedição de citação por carta precatória. Nesse caso, 

DESIGNE-SE nova data para a audiência de conciliação, procedendo-se 

com as intimações e cautelas de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019103-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERICA APARECIDA CORREIA BORGUETTI (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 
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expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 
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administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 
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caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 
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https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019101-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODOLIR ALVES DE LIMA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 
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parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007329-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE BROERING DA SILVA CORREA (REQUERIDO)

THIAGO CORREA (REQUERIDO)

CAMPECHE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1007329-13.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CONFIANÇA 

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA. REQUERIDO: CAMPECHE 

TURISMO LTDA - ME, THIAGO CORREA, MONIQUE BROERING DA SILVA 

CORREA W Vistos. Nos termos do art. 468, § 7º, da CNGJ, desde já 

DEFIRO o direito ao parcelamento das despesas processuais. Porém, 

considerando o valor da causa, faculto à parte autora o recolhimento das 

custas em apenas 02 (duas) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à 

correção monetária, caso em que deverá comprovar o recolhimento da 

primeira parcela no prazo supracitado. No mais, ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), 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 
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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: 1023944-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE LEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NFA INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023944-49.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

ALICE LEME REQUERIDO: NFA INTERMEDIACOES LTDA V Vistos. 

Considerando o teor da certidão constante no Id nº 5896370, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014950-32.2016.8.11.0041
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TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014950-32.2016.8.11.0041 AUTOR: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A V Vistos. O processo encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. Contudo, considerando que a presente ação 

versa sobre direitos disponíveis, assim como que a solução consensual 

dos conflitos deve ser estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, 

inclusive, seu dever promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 

139, V, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, por intermédio de seus 

procuradores, com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do 

Código de Processo Civil. 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-Foro Judicial. Frustrada a autocomposição, retornem-me conclusos 

os autos para eventual prolação de sentença ou saneamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 
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ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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 
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e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 
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modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 
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pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 
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do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 
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ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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 
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e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 
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modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 
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pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 
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do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 
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ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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 
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e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 
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modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019856-94.2018.8.11.0041 AUTOR: ROBSON JOSE 

DA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 
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como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 
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caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014. [3] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 
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EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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 
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requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 
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Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 
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administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 
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caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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. 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). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014. [3] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 
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EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 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 
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requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003989-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES DA SILVA (AUTOR)

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

DANIEL KAMMER (AUTOR)

CLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

MARLUCE MADUREIRA (AUTOR)

AMADEU MORAES DA SILVA (AUTOR)

ESTELA RADIN (AUTOR)

ROBERVAL DE MELLO SENA (AUTOR)

JOANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA (AUTOR)

AMALIA MINUNCIO (AUTOR)

DORISVALDO ANGELO (AUTOR)

JOSE CLAUDIO ANTUNES VEIGA (AUTOR)

ROSANA DIAS ANGELO (AUTOR)

ROSENILDA VENTURA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, designada 

para o dia 24/09/18 às 11:00, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1103999 Nr: 12143-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PALAZZO, JOÃO CARLOS PALAZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSON LEMES DE SOUZA, BRUNO 

LEONARDO NAVES FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2062/OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELLA ROBERTA 

APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - OAB:18849

 Vistos.

Observa-se que a inicial ajuizada pelo Exequente, além de promover a 

execução de títulos extrajudiciais (cheques), formulou pedidos de 

rescisão contratual e indenização por danos morais.

Porém, é absolutamente incabível a cumulação de pedidos cujos 

procedimentos são incompatíveis, como já foi consignado no despacho de 

fls. 94.

Aludido despacho, ainda, declarou nula a citação em razão do mandado 

de citação para pagamento ter incluído no valor do débito a quantia 

pretendida a título de danos morais.

Assim, este Juízo anotou que deixa de conhecer do pedido de “danos 

morais”.

Intimado, o exequente apresentou cálculo atualizado do débito e com a 

devida correção, requerendo a citação dos executados para pagamento 

da dívida (fls. 95/96).

Face a manifestação do exequente, recebo a petição de fls. 95/96 como 

EMENDA À INICIAL, deixando consignado que a ação é recebida e terá 

sequência tão somente quanto ao pleito de execução de títulos 

extrajudiciais, restando excluída qualquer discussão sobre o contrato e 

danos morais.

Em que pese a citação tenha sido declarada nula pela razão acima 

indicada, considerando que os executados já compareceram nos autos 

por procuradora devidamente constituída (fls. 63/65), bem como 

ofereceram oposição através dos embargos à execução em apenso, 

DOU-OS por citados desde o comparecimento espontâneo (26.07.2016 – 

fl. 63), nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

 Assim, INTIMEM-SE os executados, por sua advogada, para, no prazo de 

3 (três) dias, pagar a dívida, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, sob pena de penhora de bens, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento, intime-se o credor para requerer o que 

entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, promovo a correção de ofício do 

valor da causa para R$ 38.424,21 (trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e 

quatro reais e vinte e um centavos). Anote-se a alteração.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 6352 Nr: 6485-18.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANESTADO LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.K.I. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não ter a exequente promovido os atos e as 

diligências que lhe incumbia, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

aplicável subsidiariamente à espécie.CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais.Sem condenação em honorários 

advocatícios.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 858538 Nr: 477-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCON VALACE PEREIRA PROCOPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:MT/21.893, 

Jônatas Peixoto Lopes - OAB:20920/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INFOJUD:

Considerando que a penhora de numerário restou infrutífera, DEFIRO a 

consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração de imposto de 

renda do último ano da parte executada, sendo certo que os documentos 

obtidos através da Receita Federal, via sistema INFOJUD, deverão ser 

mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante o sigilo dos mesmos, 

nos moldes do art. 477 da CNGC.

Nessa última hipótese, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre as informações encaminhadas pela 

Receita Federal do Brasil, sob pena de suspensão da execução.

2. DELIBERAÇÕES FINAIS:

Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas, 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).

Por fim, 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 .

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1232262 Nr: 15613-61.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 918, II, do CPC, REJEITO, liminarmente, os 

presentes embargos à execução e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV 

do mesmo diploma legal. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

processuais finais deverão ser suportadas pelo embargante. Todavia, fica 

a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da gratuidade. Deixo de 

condenar a embargante ao pagamento de honorários, pois não se 

estabeleceu a necessária angularização processual. Proceda com a 

juntada de cópia da presente sentença nos autos principais (autos nº 

35051-10.2016, Código 1157951) e, após trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito com as baixas e anotações de estilo. Registrada nesta data 

no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 

de Junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1195089 Nr: 3072-93.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA SANTA EDWIGES LTDA, JOÃO 

BATISTA DE TOLEDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA, 

ALAN VAGNER SCHMIDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos.

A ação de execução associada aos presentes embargos (Código 

1128478) não se encontra garantida por penhora ou depósito, não tendo, 

ainda, a parte embargante oferecido caução.

Assim, ausente o preenchimento dos requisitos que autorize a suspensão 

da execução.

 Desta forma, nos termos do art. 919, §1°, do Código de Processo Civil , 

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Não obstante, RECEBO os embargos à execução para discussão, 

determinando que a parte embargada seja intimada para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 920 do Código de 

Processo Civil.

Diante da declaração de inatividade de fls. 43, correspondente à época do 

ajuizamento da demanda e considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora , DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 829261 Nr: 35080-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP CATARINENSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. DE SILVA ASSISTENCIA TECNICA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD. DELIBERAÇÕES 

FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas via sistemas 

judiciais disponíveis, 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 .Por fim, intime-se a 

exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certião 

de fls.40.Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1060746 Nr: 51364-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE MARIA SOARES SEIDLER, EDSON 

APARECIDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos, matrícula atualizada do imóvel que pretende a penhora.

Atendida a determinação supra e, comprovado que os executados são 

proprietários do imóvel, DEFIRO a penhora, com fundamento no inciso V do 
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art. 835 do CPC.

Contudo, destaco que, nos termos do art. 845, § 1º, do Código de 

Processo Civil, a “penhora de imóveis, independentemente de onde se 

localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula” será 

realizada “por termo nos autos”.

Assim sendo, apresentada a matrícula atualizada e verificada a 

propriedade dos devedores, observando-se os requisitos do art. 838 do 

referido Diploma Processual, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel.

Em seguida, caso os executados tenham advogado constituído nos autos, 

intime-os acerca da penhora realizada por intermédio da publicação desta 

decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual 

manifestação (art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do CPC).

 Caso os executados não possuam advogado constituído nos autos, 

expeça-se carta de intimação da penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, 

do CPC.

Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação, com a observância dos artigos 

870 a 875 do CPC.

 Retornando o mandado integralmente cumprido, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do CPC).

Por fim, anoto que, nos termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor 

providenciar o registro imobiliário da penhora, comprovando a averbação 

com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. 

Fixo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do 

termo de penhora.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 989269 Nr: 18204-64.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDESON SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT

 Conforme despacho de fls. 32, o embargante foi intimado a comprovar a 

hipossuficiência alegada ou recolher as custas judiciasi, sob pena de 

extinção dos autos.

O embargante juntou documentos às fls. 33/34.

Assim, considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil.

RECEBO os embargos à execução para discussão.

Considerando que antes do recebimento dos embargos a parte embargada 

já apresentou impugnação (fls. 37/39), intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 706275 Nr: 463-50.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINA ANDREZA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDA TAXI LOTAÇÃO TURISMO E EVENTOS 

LTDA - ME

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

OAB:8.575, PAULA FERREIRA QUEIROZ - OAB:9337-B, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELTON RICALDES DA SILVA 

- OAB:8375

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 348932 Nr: 19287-62.2008.811.0041

 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: SELMA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, 

MARCONDES COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A, ALINE FRANCIELLE MUFATTO DE 

SIQUEIRA - OAB:11.938/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - 

OAB:9.223/MT, Ely Machado da Silva - OAB:9.620, FLÁVIO JOSÉ 

FERREIRA - OAB:3.574/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8.578, LAURA PATRÍCIA DOURADO AMORIM - OAB:9.217/MT, LAURO 

DE CARVALHO - OAB:7.015/MT, MARIA APARECIDA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:7.574/MT, OVÍDIO LUIZ GIRARDELLO - 

OAB:10.665/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA (UNIJURIS/UNIC) - 

OAB:4.862-A/MT, ZOÉ OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - OAB:9.366/MT

 “Vistos,

1. Declaro encerrada a fase instrutória.

2. Dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis de forma sucessiva, primeiro à parte autora, 

depois o Réu, também por 15 (quinze) dias, mediante intimação e 

assegurada vista dos autos, nos termos do art. 364, § 2º do CPC/2015.

3. Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 79282 Nr: 6157-54.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilair Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO 

DE BARROS - OAB:7.600/MT, Maria Leda Bicalho Cançado - 

OAB:6.803-A/MT, Marlene de Jesus Padilha Costa - OAB:4.790-MT, 

YOLANDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o elevado transcurso de tempo desde a última atualização 

do débito exequendo (fls. 182/183), assim como que houve levantamento 

de valores por meio do alvará de fl. 196, 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 
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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.: 731423 Nr: 27552-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZA NAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD MASTERCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença (fls. 88/91) em que a parte 

exequente Eloiza Nair dos Santos busca o recebimento de quantia devida 

por Credicard Mastercarda S/A.

Compulsando os autos, verifico que consta pedido de substituição do polo 

passivo da demanda (fls. 113/117).

Sustenta a parte exequente que a empresa executada foi sucedida pele 

grupo econômico “Itaú-Unibanco”, razão pela qual requer a substituição do 

polo passivo pela empresa Banco Itaú S/A, inscrita no CNPJ nº 

60.701.190/0001-04.

Pois bem. Considerando que, nos termos do art. 779, inciso II, do Código 

de Processo Civil, a execução pode ser promovida em face do 

“sucessores do devedor”, assim como que a parte exequente sustenta 

ser a instituição Banco Itaú S/A sucessora da parte executada, 

SUSPENDO, com fulcro no art. 313, inciso I, do citado Código, o processo 

pelo prazo de 06 (seis) meses, no qual deverá a parte exequente 

diligenciar para promover a intimação da empresa sucessora (art. 313, § 

2º, inciso I, CPC).

Considerando que a exequente já apresentou o endereço da empresa 

apontada como sucessora, assim como tendo em vista o princípio da não 

surpresa (arts. 9º e 10, CPC), INTIME-SE o Banco Itaú S/A para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a alegação de sucessão 

empresarial e o pedido de substituição do polo passivo.

Sem prejuízo do disposto supra, PROCEDA-SE com a juntada do aviso de 

recebimento referente à carta de intimação de fl. 108.

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.: 806098 Nr: 12570-58.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO PEREIRA DE OLIVEIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MÁRCIO HENRIQUE CARDOSO - 

OAB:7659

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 754086 Nr: 6049-34.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLSOM SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SILVA MENEZES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:10237/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 716679 Nr: 10331-52.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALLACE NUNES VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA, INTERBENS IMÓVEIS, 

DELÇO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT, 

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT, DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - OAB:OAB/MT 

8.195-A, FLAVIO LOPES FERRAZ - OAB:148100/SP

 “Vistos,

1. Concedo a requerida o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos 

autos o substabelecimento.

2. Declaro encerrada a fase instrutória.

3. Dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis de forma sucessiva, primeiro à parte autora, 

depois o Réu, também por 15 (quinze) dias, mediante intimação e 

assegurada vista dos autos, nos termos do art. 364, § 2º do CPC/2015.

4. Após, conclusos para sentença.

5. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 817425 Nr: 23851-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C PONTA DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, NABILA LUDWIG GUNSCH - OAB:18980, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nesta data, que encaminhei para publicação no Dje o 

despacho de Fls. 70/71Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas 

via sistemas judiciais disponíveis, 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).

Por fim, anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão 

admitidos pedidos de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 795593 Nr: 1931-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ZANETTI GHIORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nesta data, que encaminhei para publicação no Dje o 

despacho de Fls. 57/58

Vistos.

1. RENAJUD:

 DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD.

 Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos veículos 

localizados através do sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, 

em conjunto com o comprovante de inclusão de restrição veicular, como 

termo de constrição, independentemente de outra formalidade.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 777479 Nr: 30845-89.2012.811.0041

 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: CRISTIANE YOKOMIZO CORREIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 46568 Nr: 19296-68.2001.811.0041

 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: EBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 “Vistos,

1. Homologo a desistência das testemunhas Dionizia Amância da Silva e 

Francisco Felix Araújo.

2. Declaro encerrada a fase instrutória.

3. Mantenham-se os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 862104 Nr: 3354-39.2014.811.0041

 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): SLAY APARECIDA CINTRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o elevado transcurso de tempo desde a última atualização 

do débito exequendo (fl. 88), 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, 19 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 265455 Nr: 23202-90.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA BARROS TENUTA, GUILHERME DE 

FIGUEIREDO BARROS, NANCY BARROS LEÃO MONTEIRO VILELA, 

ELIANE MARIA DE BARROS OLIVEIRA, TATIANA DE BARROS AREIA 

LEÃO MONTEIRO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCIUS SANT ANA, ILAIR SANT ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.RENAJUD:DEFIRO o pedido de busca de veículos via sistema 

RENAJUD.Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos 

veículos localizados através do sistema RENAJUD, servindo a presente 

decisão, em conjunto com o comprovante de inclusão de restrição 

veicular, como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 943367 Nr: 56493-03.2014.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA - 

OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 344 do CPC, DECRETO A REVELIA 

da parte ré e, com fulcro nos artigos 355, inciso II, e 487, inciso I, ambos 

do CPC, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória, o que faço para constituir 

o título executivo extrajudicial no valor de R$3.523,37 (três mil, quinhentos 

e vinte e três reais e trinta e sete centavos), consistente no cheque de fl. 

49, o qual deve corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da 

emissão do cheque e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data de apresentação.CONDENO a parte 

requerida/embargante, ao pagamento das custas processuais e dos 

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

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

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, 02 fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1195089 Nr: 3072-93.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA SANTA EDWIGES LTDA, JOÃO 

BATISTA DE TOLEDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA, 

ALAN VAGNER SCHMIDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Apense-se à ação nº 22382-22.2016.811.0041(Código 1128478)

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 228428 Nr: 35643-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE CRISTINA BRANDÃO RIBEIRO, ANTÔNIA 

CATARINA BRANDÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA MARIA BORGES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT, JOAO CARLOS DA SILVA - 

OAB:11.309/MT

 (...)INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos, matrícula atualizada do imóvel que pretende a 

penhora.Atendida a determinação supra e comprovado que o executado é 

proprietário do imóvel, DEFIRO a penhora, o que faço com fundamento no 

inciso V do art. 835 do CPC.Assim sendo, apresentada a matrícula 

atualizada e verificada a propriedade dos devedores, observando-se os 

requisitos do art. 838 do referido Diploma Processual, LAVRE-SE TERMO 

DE PENHORA do imóvel.Em seguida, caso a parte executada tenha 

advogado constituído nos autos, intime-a acerca da penhora realizada por 

intermédio da publicação desta decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente eventual manifestação (art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos 

do CPC). Caso não possua advogado constituído, expeça-se carta de 

intimação da penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, do CPC.Transcorrido 

o prazo, EXPEÇA-SE mandado de avaliação, com a observância dos 

artigos 870 a 875 do CPC.Retornando o mandado integralmente cumprido, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, 

todos do CPC).Por fim, anoto que, nos termos do art. 844 do CPC, caberá 

ao credor providenciar o registro imobiliário da penhora, comprovando a 

averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha 

atualizada do débito. Fixo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a contar 

do recebimento do termo de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 265388 Nr: 23182-02.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRUDUTOS GRÁFICOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GRÁFICA A FOLHA DE RONDÔNIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8.543/MT, MAURI GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora 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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1060863 Nr: 51410-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOTORANTIM CIMENTOS S/A

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

CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAVANELLI 

CAPOLETTI - OAB:267.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 (..) Pois bem. Nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 

11.101/2005 , com a aprovação do referido plano de recuperação judicial, 

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.Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça acerca do tema, a exemplo do recente julgado a seguir, 

in verbis:“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 

568/STJ e os arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está 

autorizado a julgar monocraticamente recurso, quando houver 

jurisprudência consolidada sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano 

de recuperação judicial pela assembléia de credores e posterior 

homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não apenas 

suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a 

recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o 

art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 

26/04/2018).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.Indefiro, por 

ora, o pedido de fls. 131/132 formulado pela exequente.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 849845 Nr: 52979-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRTON PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de fls. 145, pois a providência seria inexitosa. Isso 

porque, na resposta encaminhada pela Caixa Econômica Federal às fls. 

108 consta a informação de que a aplicação que se pretendia a penhora, 
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que existia em nome do executado, foi encerrada em 04.06.2014.

Não bastasse isso, a informação dá conta de que se tratava de um plano 

de previdência, o que a torna impenhorável, nos termo do art. 833, IV, do 

CPC.

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, sob pena de suspensão da execução.

Saliento que, caso já tenham sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado. (AgInt no 

REsp 1380015/RS, DJe 06/10/2016 e REsp. 1.284.587/SP, DJe 29/02/12).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 209819 Nr: 6963-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOLY MASSARIOL DE ARAÚJO E SILVA, 

HILMAR KREUZ, HERMANO GERALDO KOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS CORREA - OAB:5396, 

JOCIMARA MOCHI JORGE - OAB:11.231-B/MT, JOCIMARA MOCHI 

JORGE - OAB:32930/PR, JOSE CARLOS LARANJEIRA - OAB:15.661, 

Marcia Zanin - OAB:24478, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989, 

ROMERO SANTOS LIMA JR - OAB:29.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE OLIVEIRA 

MARTINS NETO - OAB:1.359-A MT

 Proceda-se a baixa do nome do executado Hilmar Kreuz, conforme 

desistência homologada às fls. 108.

Ademais, observa-se que, o feito se arrasta com inúmeros pedidos de 

suspensão desde o ano de 2006 (fl. 212), sem que a parte exequente 

tenha feito a precisa indicação de bens.

Decorrida a última suspensão de 90 (noventa dias), a qual havia sido 

deferida às fls. 285, a exequente foi intimada, tendo comparecido aos 

autos, mas limitando-se a requer a atualização do saldo devedor através 

do Contador Judicial (fls. 290/291).

Assim, indefiro o pedido de fls. 290/291, pois a parte autora não atendeu 

às providências que lhe incumbem, pelo que determino a SUSPENSÃO da 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão sine die e o 

arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do 

art. 921 do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 24711 Nr: 6378-85.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE OLAVO NIGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 A despeito do pedido formulado às fls. 178, anoto que a Carta Precatória 

enviada à Comarca de Lucas do Rio Verde já foi devolvida, sendo a 

diligência infrutífera, conforme se verifica às fls. 164/166.

Além disso, o endereço constante às fls. 177 é o mesmo da missiva 

devolvida.

Assim, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888014 Nr: 21908-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSE DA SILVA

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 415706-0 / 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 852038 Nr: 54905-92.2013.811.0041

 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: MAURO RODRIGUES VIEIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 418733-4 / 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 404344 Nr: 36150-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO ANTONIO DA SILVA NASSARDEN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

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

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

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 415682- P / 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 312826 Nr: 18662-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARYLIA ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEIA VERA SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA - OAB:4369/MT, FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA - 

OAB:9959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALÁN - 

OAB:4.076, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que a parte executada, regularmente 

intimada, não comprovou o pagamento do débito (fl. 115), assim como que 

o dinheiro encontra-se em primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis, 

nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil, entendo cabível o 

deferimento do pedido de busca on line de ativos financeiros da parte 

devedora.Anoto que, muito embora os cálculos de fl. 137 estejam 

desatualizados, deixo de determinar a intimação da parte exequente para 

apresentar novos cálculos por verificar que tal determinação já restou 

realizada pelo decisum de fl. 129, sendo que o presente feito encontra-se 

aguardando apreciação do pedido de fls. 135/136 desde agosto de 

2017.Assim sendo, sem prejuízo de posterior atualização do débito para 

apuração de eventual saldo remanescente, DEFIRO o pedido de tentativa 

de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte 

executada WALDINEIA VERA SIQUEIRA DA SILVA, portadora do CPF nº 
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622.451.711-87, sobre o valor total de R$ 7.119,37 (sete mil, cento e 

dezenove reais e trinta e sete centavos).Registro que a providência será 

cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, 

observando-se, para tanto, a última atualização do débito apresentada 

pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte executada.Conforme 

determina o artigo art. 512, § 2º, da

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 221883 Nr: 29981-95.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDENOR GOMES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CESAR FORTE DA SILVA, GENY DO 

BOM DESPACHO FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:11.499

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada GENY DO BOM 

DESPACHO FERREIRA ALVES, portadora do CPF nº 034.968.481-20 e 

FÁBIO CESAR FORTE DA SILVA, portador do CPF nº 622.210.782-68, 

sobre o valor total de R$ 39.304,30 (trinta e nove mil, trezentos e quatro 

reais e trinta centavos).Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, 

observando-se, para tanto, a última atualização do débito apresentada 

pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte executada.Conforme 

determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o 

feito concluso em gabinete para a efetivação da constrição acima deferida 

através do Sistema Bacenjud.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. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 372207 Nr: 8647-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS-CENTRAIS FRIGORÍFICAS CO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14.970/MT, LUIZ 

AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997/MT, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme fls. 123/124, a correspondência destinada à intimação da parte 

executada acerca do laudo de avaliação do imóvel retornou em razão da 

mudança de endereço.

Assim, tendo em vista a mudança de endereço sem comunicar ao Juízo, 

DOU a executada por intimada da avaliação de fls. 111/120, nos termos do 

art. 274, parágrafo único, do CPC.

Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos matrícula atualizada do imóvel.

Proceda-se a secretaria o desentranhamento das fls. 126/127, vez que 

não pertencem a este feito, juntando-as nos autos correspondentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 90983 Nr: 10641-73.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORECIL BISPO DA SILVA

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

OAB:12709/MT, CESAR ADRIANE LEONCIO - OAB:9154 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADNAIR D. PEREIRA DA SILVA 

- OAB:3741/MT

 Diante do exposto, por não ter a exequente promovido os atos e as 

diligências que lhe incumbia, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

aplicável subsidiariamente à espécie.CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais.Sem condenação em honorários 

advocatícios.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 343457 Nr: 13663-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADICIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT

 (...)Considerando que até a presente data não houve análise da petição 

de fls. 502/509, chamo o feito à ordem para esclarecer que, à época em 

que houve a desconsideração da personalidade jurídica, o entendimento 

adotado pela jurisprudência pátria era no sentido de permitir o contraditório 

e a ampla defesa após a realização de medidas constritivas no nome do 

sócio em que eventualmente foram localizados bens, oportunizando-se, 

assim, a impugnação ao cumprimento de sentença.Com efeito, entendo 

que tendo havido a constrição de bem em nome do sócio José Haroldo 

Ribeiro Filho, este deve ser intimado acerca da penhora efetivada à fl. 

415.Considerado que referido ato processual foi realizado na vigência do 

Código de Processo Civil de 1973, a intimação do indicado sócio deverá se 

dar para que, querendo, ofereça impugnação ao cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 475-J, § 

1º, do referido Diploma Processual.DELIBERAÇÕES FINAIS:Anote-se o 

procurador constituído pela executada às fls. 499/501 para fins de 

intimação.INTIME-SE o causídico peticionante de fls. 509 para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dizer se está representando somente a pessoa jurídica 

ora executada, ou também o sócio contra quem houve a constrição do 

bem imóvel, hipótese em que deverá juntar procuração outorgada por este 

e, em igual prazo, manifestar-se em seu favor sobre a penhora, 

oferecendo, caso queria, impugnação ao cumprimento de sentença.Não 

tendida a determinação supra ou caso o sócio José Haroldo Ribeiro Filho 

não se faça representar por procurador constituído, intime-o 

pessoalmente para, querendo, oferecer impugnação ao cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. INTIME-SE a executada pelo 

procurador constituído para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a avaliação do imóvel de fls. 612/644.INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se possui interesse na 

adjudicação do bem penhorado.Intime-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021520-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MAGALHAES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA OAB - MT22237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021520-34.2016.8.11.0041 AUTOR: IRINEU 

MAGALHAES DE ALMEIDA RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA W Vistos. 1. BACENJUD: Considerando que o 

dinheiro encontra-se em primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis, 

nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta da 

parte executado: CONCREMAX – CONCRETO, ENGENHARIA E 
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SANEAMENTO LTDA, portadora do CNPJ nº 15.378.979/0001-03, sobre o 

valor total de R$ 32.862,14 (trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois 

reais e quatorze centavos). Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, 

observando-se, para tanto, a última atualização do débito apresentada 

pela parte credora, sem prévia ciência do ato à parte executada. 

Conforme determina o artigo art. 512, § 2º, da CNGC-Foro Judicial, 

MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete para a efetivação da 

constrição acima deferida através do Sistema Bacenjud. 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. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem, devendo a parte executada 

que não possuir procurador constituído nos autos ser intimada por carta 

com aviso de recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte 

executada comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é 

impenhorável e/ou que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil). 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. Não havendo manifestação da parte executada, 

converter-se-á a indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, 

do Código de Processo Civil. 2. DELIBERAÇÕES FINAIS: Em caso de, 

mesmo realizadas todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, 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 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá, 24 de Julho 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1022080-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CRUZ DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022080-05.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

JONATHAN CRUZ DE MORAES REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. AT 

Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por 

Danos com pedido liminar, ajuizada por Jonathan Cruz de Moraes em 

desfavor de Universidade de Cuiabá – Unic/Unime, ambos qualificados nos 

autos. No caso ora em apreço, verifica-se que, muito embora a petição 

inicial tenha sido endereçada ao Juízo do Juizado Especial Cível, a 

demanda foi distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Ademais, verifica que 

o valor da causa se amolda ao teto estipulado pela Lei 9.009/95 e, ainda, 

que a parte autora não pugna pela condenação do requerido em 

honorários (art. 55 da Lei 9.099/95). Assim sendo, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca, com as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Julho de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004681-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIEMA PEREIRA DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004681-60.2018.8.11.0041 AUTOR: LUZIEMA 

PEREIRA DE AZEVEDO RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Luziema Pereira de Azevedo em desfavor Banco 

Bonsucesso S/A, ambos qualificados no autos. Alega a requerente que é 

pensionista militar do Estado de Mato Grosso registrada através da 

matrícula nº 22867/1. Aduz que no mês de Junho de 2016 observou que o 

banco requerido procedeu com o desconto da quantia de R$ 51,00 

(cinquenta e um reais), referente a um suposto empréstimo consignado. 

Sustenta que diante da situação, dirigiu-se a sede da requerida, ocasião 

em que foi informada que seria procedida a análise, e após, prestariam as 

informações. Assevera que em razão da ausência de informação, e em 

virtude da correria do dia-a-dia, deixou de solicitar a resposta. Relata que 

em agosto de 2017 observou que foi procedido novos descontos, a título 

de empréstimo consignado, nos valores de R$ 160,00 (cento e sessenta) 

reais e R$ 89,00 (oitenta e nove) reais. Menciona que dirigiu-se a sede da 

requerida, buscando informações, ocasião em que, em uma das 

oportunidades lhe foi entregue dois contrato que possuíam assinaturas 

diversas das suas. Afirma por fim, que desconhece a origem do 

empréstimo. Por essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida suspenda todos os descontos realizados em sua pensão. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“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.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos os descontos 

perpetrados pelo requerido (Id nº 11941076 11941084), o que dá suporte 

à alegação da parte autora. O desconto de valores relativos a empréstimo 

não contratado pela parte autora, sem sombra de dúvida, é prática ilegal 

que causa transtornos de ordem financeira na vida do consumidor. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça Mato 

Grossense: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA 

- RECURSO PROVIDO.Se a Instituição Financeira não juntou aos autos 

documento que comprova a celebração do contrato de empréstimo e a 

autorização expressa para consignação das parcelas em folha de 

pagamento de seus cliente, afigura-se indevida a retenção e deve ser 

considerado inexistente o débito.A cobrança de valor proveniente de 

contrato, que não foi pactuado pela parte, causa constrangimento à vítima, 

com danos morais que devem ser reparados, principalmente porque se 

trata de desconto em indevido de benefício de natureza alimentar, meio de 

subsistência do indivíduo. É cediço que as indenizações por danos 

extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do 

ofensor, extensão do dano, capacidade econômica das partes, bem como 

a natureza compensatória, com o fim de dissuadir o causador da prática 

de ato idêntico.A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, 

do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em 

não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.”(Ap 98092/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

14/12/2017) Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, caso os descontos persistam, a parte 

requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que será privada de 

parte de sua pensão. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que 

não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na 

hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 
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quo ante, com o retorno regular do desconto das parcelas do empréstimo 

consignado. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, o que faço para determinar que o requerido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, SUSPENDA os descontos realizados, a título 

de empréstimo consignado na ficha financeira da pensionista Lucila 

Mendes Batista referente aos contratos nº 00128720101 e nº 

00111638945, até ulterior deliberação do juízo. Para o caso de 

descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

do CPC/2015, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade 

da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma 

Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), 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). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009112-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MELO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009112-40.2018.8.11.0041 AUTOR: LUCIANO MELO 

DE MORAES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. W Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório proposta por Luciano Melo de Moraes em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A. A parte autora 

foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o fito de 

acostar aos autos o prévio requerimento administrativo, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil (Id nº 12662128). Por meio da petição acostada no 

movimento Id nº 13007796, a parte autora apresentou protocolo de 

recepção de documentos. É o breve relato. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que, muito embora a parte autora tenha, após a 

determinação de emenda, apresentado o requerimento administrativo 

constante no Id. nº 13007796, o referido documento foi protocolado aos 

02.05.2018 e, portanto, em data posterior ao ajuizamento da demanda. 

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, 

interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o 

Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, 

decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio 

requerimento administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os 

julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 
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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. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. 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. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 20 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014295-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAIOL COMERCIAL DE PRODUTOS E ALIMENTOS NATURAIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GM COMERCIO DE SALGADOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014295-60.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: PAIOL 

COMERCIAL DE PRODUTOS E ALIMENTOS NATURAIS LTDA - ME 

EXECUTADO: GM COMERCIO DE SALGADOS EIRELI - ME V Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente ajuizada por Paiol Comercial de Produtos e Alimentos Naturais 

Ltda. - Me em desfavor de GM Comercio de Salgados Eireli - Me. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 

4368368), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio. É o breve relatório. DECIDO. Tendo em 

vista o acordo entabulado entre as partes (Id. nº 4368368), assim como a 

comprovação da quitação integral do valor acordado (Id. nº 4368385), a 

extinção da presente execução é medida que se impõe. Assim sendo, 

JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios e as 

custas processuais deverão ser arcados na forma pactuada. Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033296-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FRANCO DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033296-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSUE 

FRANCO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença 

Seguro Obrigatório ajuizada por Josué Franco de Souza em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte requerente apresentou pedido de desistência da demanda (Id 

nº 12481388). Aberto prazo para manifestação sobre o pedido, mesmo 

sendo devidamente intimada (expediente nº 1214447), a parte requerida 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos. É o breve relato. 

DECIDO. Tendo em vista que a parte requerida foi intimada para manifestar 

acerca do pedido de desistência e deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, seu silêncio é considerado anuência tácita, sendo, assim, 

cabível a desistência da ação, com a extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil. Assim 

sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação apresentada pela 

parte autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do supracitado Diploma 

Processual. Em virtude do princípio da causalidade, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º , do referido Diploma 

Processual Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora (Id nº 11291384), as referidas verbas ficam sob 

condição suspensiva de exigibilidade, razão pela qual somente poderão 

ser cobradas 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 Código de Processo Civil. Por fim, considerando 

que a parte requerente estava devidamente representada por seu 

procurador com poderes para transigir (Ids nº 12383327 e 10480684), 

deixo de aplicar a multa prevista no artigo 334, § 8º, do Código de 

Processo Civil. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Cuiabá, 20 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016301-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAXIMO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAXIMO DA SILVA OAB - MT19629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CELSO DE JESUS NOGUEIRA (EXECUTADO)

WILLIAM BACANI LUIZ DE MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016301-69.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: THIAGO 

MAXIMO DA SILVA EXECUTADO: MARIO CELSO DE JESUS NOGUEIRA, 

WILLIAM BACANI LUIZ DE MORAES W Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Thiago Máximo da Silva em 

face de Mario Celso de Jesus Nogueira. A parte autora foi devidamente 

intimada para emendar a petição inicial, com o fito de acostar aos autos 

documento reconhecido como título executivo extrajudicial ou adequar os 

fundamentos jurídicos e os pedidos para prosseguimento do feito na forma 

de conhecimento, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

319 c/c 321 do Código de Processo Civil (Id nº 13633953). Todavia, 

consoante movimento Id. nº 14272169, a parte autora deixou de atender a 

determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. 

Consoante exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos 

defeitos contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

319 c/c 321 do Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar 

de devidamente intimado, o causídico da parte autora não providenciou a 

emenda da inicial, deixando de corrigir os defeitos que impedem o 

recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, 

por imposição legal, ex vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, 

ambos do referido Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que 

desnecessária a intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que a 

extinção a que se refere a presente sentença se funda no 

descumprimento do despacho que determinou a emenda da inicial, sendo, 

portanto, desnecessária a intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do 

supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado 

dispositivo legal. Nesse contexto, já se manifestou nossa jurisprudência 

pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 
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apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando que, regularmente intimada para comprovar a 

sua hipossuficiência econômica, a parte autora deixou de fazê-lo, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Deixo de analisar a 

petição constante no Id. nº 14208137, pois sequer houve o recebimento 

da inicial. Pelo mesmo motivo, sem condenação em honorários 

advocatícios. 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. Cuiabá, 

25 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO JOSE DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000174-90.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DERCIO 

JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interpostos pela Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença 

que julgamento parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo 

embargado, condenando à embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a 

título de honorários advocatícios, anotando que o embargado decaiu de 

parte mínima do pedido. Sustenta a embargante que o embargado não 

decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual há contradição na parte 

dispositiva da sentença, considerando a procedência parcial da pretensão 

inicial. Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e 

que não decaiu a parte mínima do pedido. Vieram-me os autos conclusos. 

Decido. Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento 

previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem maiores 

delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem acolhimento, já que, 

de fato, anotou-se na sentença que o embargante decaiu de parte mínima 

do pedido. Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado 

não decaiu de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização 

securitária concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de 

sucumbência mínima. Inobstante a isso, como restou consignado na 

sentença embargada, a condenação em honorários seguiu os parâmetros 

do art. art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do 

valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Dessa forma, o 

quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do pedido. Ante o 

exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. Int. 

Cuiabá/MT, 27 de Julho de 20118. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019648-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MACENA BORGUETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019648-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CLAUDINEI 

MACENA BORGUETT REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interpostos pela Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença 

que julgamento parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo 

embargado, condenando à embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a 

título de honorários advocatícios, anotando que o embargado decaiu de 

parte mínima do pedido. Sustenta a embargante que o embargado não 

decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual há contradição na parte 

dispositiva da sentença, considerando a procedência parcial da pretensão 

inicial. Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e 

que não decaiu a parte mínima do pedido. Vieram-me os autos conclusos. 

Decido. Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento 

previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem maiores 

delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem acolhimento, já que, 

de fato, anotou-se na sentença que o embargante decaiu de parte mínima 

do pedido. Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado 

não decaiu de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização 

securitária concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de 

sucumbência mínima. Inobstante a isso, como restou consignado na 

sentença embargada, a condenação em honorários seguiu os parâmetros 

do art. art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do 

valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Dessa forma, o 

quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do pedido. Ante o 

exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. Int. 

Cuiabá/MT, 27 de Julho de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025046-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA BRAVERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025046-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DIEGO DA 

SILVA BRAVERES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interpostos pela Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença 

que julgamento parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo 

embargado, condenando à embargante ao pagamento de R$ 1.000,00 a 

título de honorários advocatícios, anotando que o embargado decaiu de 

parte mínima do pedido. Sustenta a embargante que o embargado não 

decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual há contradição na parte 

dispositiva da sentença, considerando a procedência parcial da pretensão 

inicial. Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e 

que não decaiu a parte mínima do pedido. Vieram-me os autos conclusos. 

Decido. Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento 

previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem maiores 

delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem acolhimento, já que, 

de fato, anotou-se na sentença que o embargante decaiu de parte mínima 

do pedido. Ocorre que, como bem assentou a embargante, o embargado 

não decaiu de parte mínima do pedido, pois o valor da indenização 

securitária concedida foi inferior à perseguida, não há que se falar de 

sucumbência mínima. Inobstante a isso, como restou consignado na 

sentença embargada, a condenação em honorários seguiu os parâmetros 

do art. art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do 

valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 
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condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Dessa forma, o 

quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do pedido. Ante o 

exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. Int. 

Cuiabá/MT, 27 de Julho de 20118. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020267-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA SALMAZO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020267-11.2016.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

PEDRO DA SILVA SALMAZO 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017584-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DIVINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017584-64.2017.8.11.0041 AUTOR: WILSON 

DIVINO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte apelada 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007349-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELMA APARECIDA BORGES ALVES (AUTOR)

ELIDUENES NEVES (AUTOR)

SONIA MARIA DE JESUS (AUTOR)

JOELCIO SIQUEIRA CAMPOS (AUTOR)

ALENIR DE ASSIS RONDON (AUTOR)

JOSE APARECIDO ALVES (AUTOR)

JOSE IGNACIO FILHO (AUTOR)

DAVID NELSON DE MATOS (AUTOR)

ELBA CONCEICAO ARAUJO NEPOMUCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para esclarecer o solicitado pela parte 

requerida, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011938-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011938-73.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANA MOREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado pelos autores. Analisando o feito, verifica-se que não houve a 

intimação da parte devedora, para cumprimento espontâneo do julgado. 

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015842-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA GUARANI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA PATRIAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT0008637A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO 

que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu os autos 

via PJE, n° 1015842-04.2017.8.11.0041, oriundo da 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ, com a finalidade de agendar sessão de mediação/conciliação, a 

qual foi designada para o dia 03 de agosto de 2018, às 12h30min. Nos 

termos do enunciado 27 do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – 

FONAMEC, solicito as devidas intimações das partes e advogados. O 

referido é verdade e dou fé. Cuiabá, 29 de junho de 2018. ANA CAROLINA 

NUNES LOPES CANÇADO GARCIA Analista Judiciária Central de 

Conciliação e Mediação da Capital SEDE DO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N, Telefone 

(65) 3648-6000/6001, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018735-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOPTONER EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIVA LAIMONIS DUMPE OAB - SP243745 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORGE PROJECTS LTDA EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018735-31.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TOPTONER EIRELI EPP REQUERIDO: NORGE PROJECTS 

LTDA EPP Vistos etc. Certifique-se a secretaria quanto à autenticidade da 
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missiva, nos termo do artigo 265, §2º do CPC. CUMPRA-SE na forma 

deprecada. Nomeio o profissional: - HELDER DA MOTA OLIVEIRA, Perito 

Imobiliário, endereço: Rua João Bento, nº 204, Bairro Quilombo, Cuiabá-MT, 

C e p .  7 8 . 0 4 5 - 1 9 0  –  C R E C I  n º  3 . 2 5 4 .  f o n e :  ( 6 5 ) 

3321-3599/9224-0365/8121-8844, e-mail: helderdamota@hotmail.com, o 

qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), para 

avaliação do imóvel objeto da missiva. Intimem-se as partes para indicarem 

assistentes e formularem quesitos em 05 (cinco) dias (CPC, art. 421, § 1º I 

e II). Após, intime-se o Perito Judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerente para 

depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta 

judicial (CPC, art. 33); A seguir intime-se o Sr. perito a levantar 50% 

(cinquenta por cento) do valor depositado, indicando o dia do início dos 

trabalhos, procedendo a escrivania a intimação dos assistentes para 

acompanhamento dos trabalhos (CPC, art. 431-A); O laudo deverá ser 

apresentado pelo Senhor Perito no prazo de 20 (vinte) dias com as 

respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 433, parágrafo 

único – redação dada pela Lei n.º 10358/2001). Após, a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT 25 de julho de 2018. GILBERTO 

LOPES BUSSIKI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019584-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BRUNO TOMASELLI (REQUERENTE)

JERZIKELLY PAULA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

THALES SANTANA DAMANTE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019584-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VITOR BRUNO TOMASELLI, JERZIKELLY PAULA DE SOUZA REQUERIDO: 

HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP Vistos 

etc. DESIGNO audiência para a oitiva da testemunha objeto da presente 

deprecata, para o dia 01/10/ 2018, às 08:00horas. Cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e 

do local da audiência designada, devendo obedecer ao disposto no § 1° 

do artigo 455 do CPC. Todavia, em se tratando a testemunha de uma das 

hipóteses previstas no § 4° do artigo 455 do CPC, a secretaria do juízo 

fará a intimação nesses moldes de forma excepcional. Comunique-se ao r. 

Juízo Deprecante, cientificando-o da data da audiência, servindo cópia 

desta decisão como Ofício. Caso seja certificado que a testemunha, objeto 

da deprecata, esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a presente 

missiva ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1022656-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GARCIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BIANCHI DE AGUIAR OAB - ES25241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022656-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDER GARCIA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor 

possui veículo próprio. Lista de Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

DKA8996 SP GM/CLASSIC SPIRIT 2005 2005 EDER GARCIA SILVA Não No 

mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário 

ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida 

que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não 

é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. 

Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 
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PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019584-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BRUNO TOMASELLI (REQUERENTE)

JERZIKELLY PAULA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

THALES SANTANA DAMANTE (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos, intimando a parte autora, para 

que a parte intime a testemunha por ele arrolada para comparecer na 

audiência de oitiva da mesma no dia 01/10/ 2018, às 08:00horas. Maria 

Fêlix Técnico(a) judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034800-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILLER ARRUDA NOVAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034800-38.2017.8.11.0041 AUTOR: MILLER 

ARRUDA NOVAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 26 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: 1007319-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLO VINYCIUS VICENTE FLORENCIO DA SILVA (AUTOR)

BRUNO DIAS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

José Ubiratan Júnior "Bira" (RÉU)

Joyce Francisca de Andrade Silva (RÉU)

JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007319-03.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAOLO VINYCIUS VICENTE FLORENCIO DA SILVA, BRUNO DIAS SOARES 

RÉU: JOYCE FRANCISCA DE ANDRADE SILVA, JOSÉ UBIRATAN JÚNIOR 

"BIRA", JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA - ME Vistos etc. DESIGNO o 

dia 02/10/2018, às 14:00 horas, para realização da audiência de Instrução 

e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC. Intimem-se as partes, 

através de seus procuradores, para indicarem o rol de testemunhas a 

serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias 

antes da realização da audiência, com fundamento no artigo 357 § 4º. 

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º). A secretaria do juízo 

somente fará a intimação de forma excepcional e nas hipóteses previsto 

no §4 do artigo 455 do CPC. Cumpra-se. Expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016194-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA COTRIM E SILVA (REQUERENTE)

LOADIL QUERINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ALVES MACIEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016194-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LOADIL QUERINA DA SILVA, LORENA COTRIM E SILVA REQUERIDO: 

VALDIR ALVES MACIEL Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 08:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022620-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022620-24.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes designo o 

dia 02/10/2018, às 09:00 horas, para realização da audiência de 

conciliação, perante a Central de Conciliação, sala 03. Intimem-se as parte 

autora, bem como seu respectivo procurador paro o ato. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021362-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021362-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Dano Moral 

com Pedido Tutela de Urgência, proposta por MÁXIMA AMBIENTAL 

SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES , em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A, devidamente qualificados nos autos. A parte autora narra 

que em razão de uma adesão possuía o plano “104/PÓS/SMP – PLANO VIP 

ASSINATURA” com a requerida, cujo o valor mensal girava em torno de R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos reais) a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). 

Alega que no dia 02/06/2016, através do protocolo de nº 000011mmomv31 

a ré entrou em contato com a sócia proprietária da empresa requerente, 

ofertando um novo plano que objetivava reduzir a conta corporativa da 

empresa, tendo a proposta ofertada o valor no montante de R$ 1.364,59 

(mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). 

Aduz que diante a oferta foi solicitado que a demandada enviasse por 

e-mail a proposta para confirmação e, logo após a aquisição do plano. 

Relata que na data de 06/06/2016, a vendedora Sra. Sthefanny enviou o 

e-mail com outra proposta totalmente diversa à que foi informada por 

telefone a reclamante, uma vez que se apresentou o plano mais barato no 

valor de R$ 1.629,33 (mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta e três 

centavos). Elucida que diante da referida informação entrou em contato 

com o Sr. Elias Ricardo de Oliveira, o qual é representante da requerida, 

no intuito de informar que gostaria de manter-se no plano 

originário/anterior, recebendo a informação de que o plano estaria sendo 

mantido. Relata que, em que pese lhe ter sido informado que seria mantido 

o plano originário, a partir de então suas faturas começaram a acrescer 

sucessivamente, já trazendo inicialmente, um aumento que perfazia a 

monta de R$ 2.206,00 (dois mil duzentos e seis reais), tendo a última 

fatura recebida o valor de R$ 3.706,00 (três mil setecentos e seis reais). 

Sustenta que tentou por diversas vezes solucionar administrativamente o 

problema, contudo não logrou êxito, tendo sido ainda protocolada ação 

judicial de nº 8057170-12.2017.811.0001, perante o Quinto Juizado 

Especial Civil desta comarca, tendo sido declarada a incompetência 

absoluta em razão da complexidade da causa. Em sede de antecipação de 

tutela requer determinação para que seja determinada a requerida que 

suspenda quaisquer cobranças à requerente, bem como não inclua o seu 

nome no rol de inadimplentes. Com a inicial juntou documentos. É o 

Relatório. Decido. Conforme consignado cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Dano Moral com Pedido Tutela 

de Urgência, proposta por MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, em desfavor de TELFONICA BRASIL S/A, 

devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, 

o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do direito 

esta caracterizada pelo fato da autora ter colacionado aos autos 

Protocolos de atendimento (ID 14187659), bem como Reclamações (ID 

14187671) pelos quais corroboram com a alegação de que tentou resolver 

o imbróglio administrativamente. Além disso, juntou aos autos às faturas 

anteriores as cobranças em valores excessivos (ID 14187447 a 

14188111), bem como as faturas contestadas (Ids 14188125 a 

14188210), e carta de aviso de débito do SPC, no montante de R$ 

17.552,93 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e 

três centavos) (ID 14187662). A autora trouxe também a decisão do 

Juizado especial, onde determinou a exclusão do seu nome dos cadastros 

negativos de proteção ao crédito, bem como a sentença que revogou a 

liminar concedida em virtude da incompetência do referido juízo (ID 

14188259). Por sua vez, o perigo de dano torna-se visível com o fato de 

que com a inclusão do nome da demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito, sua credibilidade restará abalada, perdendo todos seus créditos 

com fornecedores, tendo que arcar com todos seus pagamentos à vista, o 

que cerceia a sua capacidade de consumo. Ademais, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se em tese, que estão presentes os requisitos necessários ao 

deferimento da antecipação da tutela. Dessa forma, preenchidos os 

requisitos legais DEFIRO a antecipação de tutela para DETERMINAR que a 

demandada suspenda a cobrança do débito de R$ 17.552,93 (dezessete 

mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), se 

abstenha de incluir o nome da requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito, caso já o tenha feito que retire, em virtude dos débitos discutidos 

na presente demanda. Fica a medida condicionada ao depósito judicial dos 

valores que a parte autora reputa ser devido, com base na sua média de 

pagamento das faturas anteriores às que foram cobradas acima do que 

era pago. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 02/10/2018 às 10h00min, nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021944-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021944-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RAFAEL DE SOUZA CARDOSO REQUERIDO: MRV PRIME PARQUE 

CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 
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a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que verifica-se que 

o requerente colacionou aos autos seu holerite (ID 14269341) a fim de 

comprovar sua renda, renda essas que é consideravelmente superior ao 

da média nacional. Portanto, tem-se que os rendimentos do autor, embora 

não sejam altíssimos, são suficientes para o pagamento das custas 

processuais que, em relação ao valor atribuído à causa, não se mostra 

suficiente a justificar o deferimento da gratuidade. Nesse sentido, o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIAGRATUITA–DECLARAÇÃO DE POBREZA E OUTROS 

DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis que os 

rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade. (SEGUNDACÂMARACÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

DESEMBARGADOR RELATOR: DR MARCIO APARECIDO GUEDES – 

16/12/2016). Destaquei. Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno 

valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar 

na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021595-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY OAB - MT0013895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021595-05.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

DORIVAL GUEDES DA SILVA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003395-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003395-47.2018.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO 

EDIO DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte autora para contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 26 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: 1035509-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEIXOTO BALESTEROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1035509-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

JANAINA PEIXOTO BALESTEROS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para contrarrazoar o recurso 

de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 26 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: 1010843-08.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARTINS JOAQUIM (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 1010843-08.2017.8.11.0041 AUTOR: CLAUDIO 

MARTINS JOAQUIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte autora para contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 26 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: 1019416-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOUTEMBERG CORREIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSOM OSSUNA DE SOUZA (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico que não consegui incluir DAVI RUBENS 

MATHEUS no polo passivo da demanda, tendo em vista que ao tentar 

cadastrar o CPF fornecido no sistema PJE, aparece a mensagem que o 

CPF é inválido, motivo pelo qual impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para fornecer o número correto do CPF, 

para possibilitar a inclusão do mesmo no polo passivo da demanda, no 

prazo de 05 dias. Maria Fêlix Técnico(a) judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010760-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO IMPULSIONO OS AUTOS intimando a parte autora 

para complementar o endereço da requerida para possibilitar a citação da 

mesma, uma vez que não consta na inicial o Estado, nem o município, nem 

a rua, número, impossibilitando a citação. MARTA BARRETO HIDALGO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017832-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA CONCEICAO (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 1017832-30.2017.8.11.0041 AUTOR: CARLOS DA 

CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo 

legal. Cuiabá - MT, 26 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: 1018265-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018265-34.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA MARIA 

DA SILVA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte autora para contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 26 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: 1017994-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERCIONE RIBEIRO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017994-25.2017.8.11.0041 AUTOR: 

VALTERCIONE RIBEIRO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 26 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: 1022571-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022571-12.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SAMUEL PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 12:00, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 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. 
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Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1011480-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA PETRONIA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011480-56.2017.8.11.0041 AUTOR: FILOMENA 

PETRONIA DA CRUZ RÉU: BANCO CETELEM S.A. IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 26 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: 1003316-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINA CARNEIRO DE CARVALHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003316-68.2018.8.11.0041 AUTOR: DORALINA 

CARNEIRO DE CARVALHO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 26 

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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 19040 Nr: 10103-63.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWARD CÂNDIDO LAMBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, CIA. DE SEGUROS 

MINAS BRASIL, AUTO POSTO BOMBONATO LTDA., IRB - BRASIL 

RESSEGUROS S/A, UNIBANCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242/MT, DOLORES MARIA ALVES DE MOURA - 

OAB:5445/MT, Juarez Rogério Felix - OAB:94439 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, ALLAN KARDEC SANTOS - OAB:2469/MT, 

ARTHUR MULLER COUTINHO - OAB:10.889-O/MT, ARTHUR SAKZENIAN 

- OAB:36510/SP, CRISTIANO DA SILVA DURO - OAB:131362/MG, 

DANIEL MENDES BARBOSA - OAB:, EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG - 76696, LUIZ FLAVIO VALLE BASTOS - OAB:, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, OLAVO SALVADOR - OAB:95859/SP, 

RAUL OLIVARDES RIBEIRO JUNIOR - OAB:, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT, ROBERTA ESPINHA CORREA - 

OAB:OAB/MG50.342, SERGIO SANTOS SETTE CAMARA - OAB:MG: 

51452, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Determinada a intimação do devedor quanto a liberação de valores, 

aportou aos autos o petitório de fls. 2664/2666-verso, por meio do qual se 

noticia a interposição dos agravos internos n. 0056076-37.2018.8.11.0000 

e 0056067-75.2018.8.11.0000, onde foi requerido efeito suspensivo.

Dessa forma, aguarde-se o julgamento dos referidos recursos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1116217 Nr: 17094-93.2016.811.0041

 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: CVDSF, KELLY ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA 

- OAB:21373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TACHARD PASSOS - 

OAB:37194, MÁRIO PINTO RODRIGUES DA COSTA FILHO - OAB:4873 

BA

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação, tão somente para confirmar a 

antecipação da tutela deferida e o respectivo cumprimento.Em face da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do Novo CPC, na 

proporção de 50% para cada. Em relação à demandante, beneficiária da 

AJG, resta suspensa a exigibilidade.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.: 1115437 Nr: 16811-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON MARQUES PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVANIA LIMA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS 

- OAB:11.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS

Data da Carga: 15/03/2018

 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 - 

OAB:16520, Jorge Lopes Marques - OAB:4669/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 391653 Nr: 26991-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E PEIXARIA BARÃO LTDA, 

JOÃO GERALDINI, LIDIANE LAVADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT, ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI

Data da Carga: 22/05/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1243000 Nr: 19034-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO FADEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VICENTE DORILEO DA SILVA, D.A. 

PRODUÇOES DE EVENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF

Data da Carga: 21/06/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 90017 Nr: 415-58.1992.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY FERREIRA DE SOUZA, ODETE MONTEIRO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PASSADORE, SÉRGIO MACHINIC, 

OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIM MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909-B, MANOEL RIBEIRO FILHO - OAB:1143/MT, ZAID ARBID - 

OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200 / MT, RENATA 

FERRARI BORGES LEAL - OAB:15628

 Certifico que recebi a carga apenas virtualmente para fins de 

regularização dos autos, com a determinação da respectiva restauração, 

sendo que os documentos foram remetidos ao Magistrado para análise e 

determinação.

 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:

 INTIIMAÇÃO da parte autora para juntar aos autos comprovante de 

pagamento da diligência do oficial de justiça visando a expedição do 

mandado de constatação e penhora, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1094293 Nr: 8124-07.2016.811.0041

 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: BMA, APARECIDA LOPES MACEDO

 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, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Considerando o valor depositado conforme extrato anexo, impulsiono os 

autos intimando a parte exequente e parte executada para manifestar 

sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando se 

concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados bancários 

completos para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 875625 Nr: 13847-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO FADEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VICENTE DORILEO SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF

Data da Carga: 21/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 420866 Nr: 6551-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AMAZONIA VEICULOS E PEÇAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELIANE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, 

ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI

Data da Carga: 10/05/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 791888 Nr: 45975-22.2012.811.0041

 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: ESPOLIO DE SANDRA REGINA MENEZES MONTEIRO, 

RAISSA MONTEIRO TETILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, 

MARCONDES COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664, VANIA REGINA MELO FORT - OAB:4378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA 
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- OAB:12.572/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - 

OAB:9.223/MT, ELY MACHADO DA SILVA - OAB:9.620/MT, FLÁVIA 

CAROLINE TAQUES - OAB:9131, FLÁVIO GERALDO DE AZEVEDO - 

OAB:6.368 OAB/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, JORGE 

LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR 

- OAB:OAB/MT 8.578, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT, WLAMIR ASSAD DE 

LIMA JÚNIOR - OAB:7.533/MT

 Processo n.º 45975-22.2012.811.0041 (791888).

Vistos etc.

INDEFIRO o requerimento de fls.1744/1754, pois os nomes dos advogados 

subscritores da petição se encontram registrados no sistema APOLO, e 

inclusive a ultima intimação foi direcionada a eles (DJE n° 10133, de 

06/11/2017).

DETERMINO a intimação dos requeridos para que depositem a verba 

honorária do expert nomeado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova.

Depositada a verba honorária, providencie o prosseguimento da perícia 

médica indireta. Sem manifestação, volvam os autos conclusos.

 Diante de informação do SISTEMA APOLO a respeito da existência de 

documento a ser juntado ao presente feito, DETERMINO o retorno dos 

autos a Secretaria para juntada.

 Intimem-se.

 Cumpra-se com URGÊNCIA, por tratar-se de processo incluso na meta 

2/2018 do CNJ.

Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79841 Nr: 8510-28.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL OESTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - 

OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA

Data da Carga: 21/05/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766201 Nr: 18947-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO RONALDO MATTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO AUGUSTO 

DE ARAÚJO MARQUES BARBOSA, para devolução dos autos nº 

18947-79.2012.811.0041, Protocolo 766201, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 82085 Nr: 5980-90.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacil Benedito de Ambrósio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIND. DOS TRAB. NAS IND. METALURGICAS, 

MECANICAS E DE MAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO BARCELO DE MORAES 

- OAB:5385/MT, CARMEM LUCIA E SILVA - OAB:5289/MT, SÉRGIO 

HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, MAX WEINER MENDONÇA DE OLIVEIRA - 

OAB:6060

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 330486 Nr: 2158-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAS ALTAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERMAX SOARES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536

 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. Custas pelo autor. Sem honorários ante a 

não intervenção da parte contrária.P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 317865 Nr: 20943-88.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS PARTICIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA NUMERO UM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - 

OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, na presente hipótese, não se vislumbra qualquer vício previsto no 

artigo 1.022 do CPC, a serem sanados, os embargos, ora em análise, 

apresenta-se como impróprio para alterar a decisão embargada, haja vista 

não ser escopo dos Embargos de Declaração a modificação de sentença. 

Em relação a contradição invocada, merece rejeição o pleito, porque, 

embora rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a 

novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido na 

sentença, o que é vedado pela legislação vigente. Dessa forma, conheço 

dos embargos e os REJEITO, mantendo a sentença, e na presente data 

ratificando os seus termos. Intime-se. Cumpra-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1265735 Nr: 26277-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVICOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA REAL LTDA - ME, LAURO 

CESAR SAMPAIO BRESCOVICI, SANDRA REGINA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 939503 Nr: 54329-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA MARTINI SANCHES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA JIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 402886 Nr: 34903-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE LIMA

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 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: WILSON MOLINA PORTO

Data da Carga: 23/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 709696 Nr: 2604-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:OAB/MT 7.166(B), LUIZ GUSTAVO VILLALBA DERZE 

CARNEIRO - OAB:17563, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - 

OAB:9.502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Bom Despacho 

Dantas Borges - OAB:13274

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 385690 Nr: 21450-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GARCIA DUPIM

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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: ARIADINE GROSSI

Data da Carga: 23/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 737002 Nr: 33462-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.B.R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELGA VICUNÃ ARRUDA 

FIGUEIREDO - OAB:13.005, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSIMARA ALMEIDA 

BARRETO CAMACHO - OAB:7061/MT

 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: JUCINEI DA SILVA NUNES

Data da Carga: 24/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1287540 Nr: 4130-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDES-T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVN, MAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:11.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 134451 Nr: 19709-13.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S-I&IL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV, ABM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, DIOGO GALVAN - OAB:8056, ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9.100/MT

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

OAB:MT 3473-A, ROSINAZY SOARES DA ROCHA CAMPOS - 

OAB:10184

 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: JUCINEI DA SILVA NUNES

Data da Carga: 24/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 825190 Nr: 31202-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIABY CONSTRUÇÕES E 

EMPREEENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10.133, GLAUDSON EDUARDO DINIZ - OAB:110.641, JULIANA 

CARVALHO MOL - OAB:78.019/MG, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 134451 Nr: 19709-13.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERIEMMA - IMOBILIÁRIA & INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA VERZARO, ANA BEATRIZ MÜLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, DIOGO GALVAN - OAB:8056, ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9.100/MT

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

OAB:MT 3473-A, ROSINAZY SOARES DA ROCHA CAMPOS - 
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OAB:10184

 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: BRUNA BATTISTELLA

Data da Carga: 25/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 79388 Nr: 8404-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR FERRAÇA, MARIA ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BARROS GARCIA - 

OAB:9.599/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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: THAMINNE DA SILVA CASTRO

Data da Carga:25/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081135 Nr: 2076-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: THIAGO HENRIQUE DE SOUZA

Data da Carga:25/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 844359 Nr: 48183-42.2013.811.0041

 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: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, AM PM 

COMESTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA., JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZARIO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

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

MIRANDA - OAB:9779, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:OABMT 

10524

 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: RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI

Data da Carga:25/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 917513 Nr: 41756-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

AM/PM COMBUSTÍVEIS LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:105124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477-MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 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: RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI

Data da Carga:25/07/2018

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022714-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCO GONCALVES MOTA (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)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022714-69.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ELCO 

GONCALVES MOTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 
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AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017378-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO GOMES BARCELOS (AUTOR)

ANTONIO CARLOS DE BARCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009517-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA NETTO VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010673-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009110-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano André Frizão OAB - MT0008340A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA DE ARRUDA CRUZ OAB - MT10951/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo: 1009110-70.2018.8.11.0041. Intime-se a requerida para se 

manifestar sobre pedido de ID 14294725, no prazo de 5 (cinco) dias. No 

mais, intime-se a autora para impugnar a contestação de ID 13884490, no 

prazo de 10 (dez) dias, Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014426-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO LEAL CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1014426-64.2018 Vistos. Seguem as 

informações necessárias ao Recurso de Agravo de Instrumento, nº 

1007972-94.2018.8.11.0000 - 1ª Secretaria da Câmara de Direito Privado, 

interposto por Iuni Unic Educacional Ltda., em desfavor de Caio Leal 

Carvalho, digitada em impressa em uma lauda, tão somente no anverso. 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. No mais, 

aguarde-se a audiência designada. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022856-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022856-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDIVAN DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 
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gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022032-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V.A.G. DE MATOS E CIA LTDA - ME (RÉU)

VIVIANE APARECIDA GOMES DE MATOS (RÉU)

VANDERSON APARECIDO MENDES (RÉU)

NEIMAR ERACER DE TOLEDO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que as guias de distribuição não foram arrecadadas, 

assim intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o pagamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, 

parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de julho 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022098-26.2018.8.11.0041

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:

WAGNER WILLIN MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que as guias de distribuição não foram arrecadadas, 

assim intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o pagamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, 

parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de julho 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022447-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA LUZ SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

determinar a inclusão do nome do réu no cadastro de inadimplentes (art. 

782, §3º, NCPC), assim, oficie-se ao SPC/Serasa para as devidas 

anotações. Havendo custas perante estes órgãos, serão suportadas pelo 

exequente. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de julho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007261-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SILVA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007261-63.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DANILO SILVA MENDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT promovida por DANILO SILVA MENDES em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi 

intimada a efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no entanto, deixou 

transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme 

certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina 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”. No caso em análise, foi dada oportunidade à parte 

autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão 

sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a parte renová-la 

em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de 

constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue 

o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 26 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016014-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VARJAO DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016014-09.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIA VARJAO DA SILVA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência, promovida por 

MARCIA VARJÃO DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde houve pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora (ID 13708476). Assim, considerando que 

não houve a citação da parte ré HOMOLOGO por sentença a desistência 

da presente ação e em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem 

custas, sem honorários por não ter havido a citação. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações 
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necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016022-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES PEREIRA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016022-83.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO SOARES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

pedido de tutela antecipada de urgência, promovida por ANTONIO 

SOARES PEREIRA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, onde houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora (ID 13708715). Assim, considerando que não houve a 

citação da parte ré HOMOLOGO por sentença a desistência da presente 

ação e em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas, sem 

honorários por não ter havido a citação. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000353-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA IZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000353-24.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CECILIA IZE REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CECILIA IZE e LUIZ GUSTAVO IZE FEITOSA, 

qualificados nos autos, ajuizaram Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório - DPVAT em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que seu 

cônjuge e pai VALNEI FERREIRA FEITOSA foi vítima fatal em acidente de 

trânsito ocorrido em 29/10/2014, pretendendo o recebimento do Seguro 

DPVAT, que perfaz a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), acrescidos de juros e correção monetária, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta do interesse de agir pela necessidade de prévio pedido 

administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência autoral, 

irregularidade de representação devido à ausência de procuração em 

nome do requerente menor de idade, bem como ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

a não apresentação de comprovante de residência pela parte autora. No 

mérito, alega ausência de comprovação da qualidade de únicos herdeiros 

e falta de esclarecimentos sobre possível companheira e filhos, discorre 

sobre os valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, a qual restou 

infrutífera. É o relatório. Decido. As partes requerentes ajuizaram a 

presente ação, na qualidade de cônjuge e filho de VALNEI FERREIRA 

FEITOSA, objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão da morte deste, ocorrida em 29/10/2014. 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: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de prévio pedido administrativo, 

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: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO 

– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela 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). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) 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 alegação de irregularidade de representação devido à ausência 

de procuração em nome do requerente menor de idade, verifica-se que foi 

procedida a regularização consoante se depreende ID 10225340, pelo que 

afasto a preliminar invocada. Quanto à alegação de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por não ter sido apresentado comprovante de residência, 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 
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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. SEGUROS. AÇÃO DE CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A JUNTADA DE CÓPIA DE 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM FIRMA 

RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 

não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 

procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível) Adentrando no mérito, a ré alega que não está 

comprovada a qualidade de únicos herdeiros e há falta de 

esclarecimentos sobre possível companheira e filhos. Nesse sentido o 

artigo 4º da Lei nº 6.194/74 estabelece que “a indenização no caso de 

morte será paga de acordo com o disposto no artigo 792 da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002”. O artigo 792 do Código civil dispõe que “Na falta 

de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não 

prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao 

cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do 

segurado obedecido a ordem da vocação hereditária”. Assim, a 

legitimidade de cônjuge da primeira requerente resta comprovada pela 

declaração de união estável juntada aos autos (ID 4570820) e de filho da 

vítima pelo segundo requerente conforme certidão de nascimento 

colacionada ID 4570798, não restando assim dúvidas quanto à legitimidade 

das partes. O artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei n. 6.194/74, estabelece: 

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, o prazo de 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; (...) De acordo com o artigo supracitado, para que haja o 

pagamento da indenização é necessário a Certidão de Óbito, o registro da 

ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de 

beneficiários no caso de morte. Sendo assim, a morte de VALNEI 

FERREIRA FEITOSA está comprovada pela Certidão de Óbito (ID 4570805 – 

Pág. 1), onde o evento danoso aconteceu em 29/10/2014, em razão de 

acidente de trânsito, conforme se depreende do boletim de ocorrência (ID 

4570814 – Págs. 2/3). Portanto, comprovado o acidente de trânsito, o nexo 

de causalidade entre o sinistro e o evento morte, bem como a condição 

dos autores como beneficiários do seguro, se faz devido o recebimento 

da indenização. Quanto ao valor da indenização dispõe o art. 3º, inciso I, 

da Lei n. 6.194/74: “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). Em 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”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 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”. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante na inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT aos autores, 

no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 11 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032268-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032268-91.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA 

FILHO, 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 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, a forma de pagamento, 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. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 
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obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

19/08/2017. 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: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

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: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela 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). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) No mérito, 

verifica-se que o boletim de atendimento juntado aos autos comprova que 

o autor foi vítima de acidente de trânsito em 19/08/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA FILHO, 

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 cinquenta 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”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 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. 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 cinquenta 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, 10 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025013-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL VIEIRA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025013-82.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EZEQUIEL VIEIRA NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EZEQUIEL VIEIRA 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 

20/06/2017, 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 de agir 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, constitucionalidade das medidas 

provisórias nº 340/2006 e nº 451/2008 e das leis que as sucedem, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, a responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios e a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos beneficiários do 

seguro DPVAT, 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. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito em que 

afirma ter sido vítima em 20/06/2017. 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: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão 

da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência de 

prévio pedido 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: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela 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). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) 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 20/06/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

EZEQUIEL VIEIRA NUNES, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direito 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 do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% 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 o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais cinquenta 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”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 196 de 552



simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 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. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo 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: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa. Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) 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 cinquenta 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, 10 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014669-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA DA COSTA CARMO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014669-42.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JESSICA APARECIDA DA COSTA CARMO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. JESSICA APARECIDA DA 

COSTA CARMO, 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 15/03/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no montante de 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País, 

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 da entrega da documentação, falta do 

interesse de agir pela necessidade de pedido administrativo prévio, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a ausência de 

comprovação do pagamento do seguro obrigatório devido o proprietário do 

veículo estar inadimplente, a imprescindibilidade de produção de prova 

pericial, discorre sobre os valores da indenização e pagamento 

proporcional a lesão, impossibilidade de vinculação ao salário mínimo, 

plena vigência da lei 11.482/07, bem como quanto à correção monetária, 

aos juros 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. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no 

montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente 

no País, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

15/03/2017. 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: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, bem como pela ausência de comprovação da 

entrega da documentação, 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: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela 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). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto será 

analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, a parte ré 

alega que o autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à 

ausência de comprovação do pagamento do seguro, vez que o 

proprietário do veículo estava inadimplente à época do sinistro, entretanto, 

esta alegação 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: E M E 

N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INVALIDEZ 

PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 197 de 552



SÚMULA 257 DO STJ - VÍTIMA INADIMPLENTE PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR - O PAGAMENTO DO PRÊMIO NÃO É REQUISITO PARA A 

CONCESSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1) O 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é condição para que seja 

concedido o valor indenizatório, ainda que o beneficiário (vítima do 

acidente) inadimplente seja proprietário de veículo automotor. 2) A Súmula 

257, do STJ, pacificou o entendimento que a Seguradora não pode se 

eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio 

do seguro. 3) Não é necessário manifestação acerca de artigos da 

Constituição e de lei citados, se tais dispositivos não foram atacados no 

bojo do recurso. Ofensa ao princípio da dialeticidade. 4) Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-MS - APL: 08142942620148120001 MS 

0814294-26.2014.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de 

Julgamento: 19/07/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2016). 

Assim, 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 15/03/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JESSICA APARECIDA DA COSTA CARMO apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito 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 do membro 

superior direito, 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 R$ 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”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

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. 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 Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 10 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024530-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024530-52.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAYARA NUNES PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MAYARA NUNES PEREIRA, 

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 02/01/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor a ser apurado em perícia 

médica, acrescido 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 da entrega da documentação, falta do 

interesse de agir pela necessidade de pedido administrativo prévio, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de 

produção de prova pericial, discorre sobre os valores da indenização e 

pagamento proporcional a lesão, manifesta acerca do laudo pericial, bem 

como quanto à correção monetária, aos juros 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. A parte autora ajuizou a 
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presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT, no valor a ser apurado em perícia médica, em razão 

de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 02/01/2016. 

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: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

bem como pela ausência de comprovação da entrega da documentação, 

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: “RECURSOS DE APELAÇÃO E 

ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela 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). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) 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 a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 02/01/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MAYARA NUNES PEREIRA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo 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 

inferior esquerdo, 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 a autora 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”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 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. 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, 

10 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: 1019715-12.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDSON ROBSON DA SILVA LEITE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. EDSON ROBSON DA SILVA 

LEITE, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 13/02/2016, 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, no mérito, a inexistência da invalidez 

permanente declarada, discorre sobre o princípio da eventualidade, a 

forma de pagamento, 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 da parte ré 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 13/02/2016. 

No entanto, embora conste na petição inicial a data anterior, verifica-se 

erro material do subscritor da peça inicial, vez que nos documentos 

consta a data de 19/02/2016, razão pela qual passo a considera-la como a 

correta. 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 19/02/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que EDSON ROBSON DA SILVA LEITE apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo 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 

ombro esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% 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 75% desse valor, ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

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”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

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. 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 dos 

membros/segmentos afetados, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 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, 10 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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SEGUROS GERAIS Vistos. Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARIA JOSE DE JESUS SANTOS, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que seu cônjuge EDSON DE 

ARAUJO foi vítima fatal em acidente de trânsito ocorrido em 02/04/2015, 

pretendendo o recebimento integral do Seguro DPVAT, que perfaz a 

quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de 

juros e correção monetária, bem como seja a ré condenada ao pagamento 

de honorários advocatícios. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, falta do 

interesse de agir pela necessidade de prévio pedido administrativo, bem 

como a não comprovação do pedido administrativo e sua recusa. No 

mérito, alega ausência de documentos que comprovem ser a parte autora 

a única beneficiária da vítima, a constitucionalidade das medidas 

provisórias 340/2006 e 451/2008 e das leis que as sucederam, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, bem como quanto aos juros, correção 

monetária, honorários advocatícios e a inaplicabilidade da inversão com 

base no CDC aos beneficiários do Seguro DPVAT, requerendo a 

improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, e 

a manifestação da parte requerida. É o relatório. Decido. A parte autora 

ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do 

seguro obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em razão da morte de seu cônjuge, ocorrida em 

02/04/2015. 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: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como a não comprovação e recusa, 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: “RECURSOS DE APELAÇÃO E 

ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela 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). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) Adentrando no mérito, a ré alega a ausência de 

documentos que comprovem ser a parte autora a única beneficiária da 

vítima. Nesse sentido o artigo 4º da Lei nº 6.194/74 estabelece que “a 

indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no 

artigo 792 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002”. O artigo 792 do 

Código civil dispõe que “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, 

ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital 

segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e 

o restante aos herdeiros do segurado obedecido a ordem da vocação 

hereditária”. Assim, a legitimidade da parte autora resta comprovada pela 

declaração de união estável juntada aos autos (ID 8007168 – Pág. 5). 

Ocorre que, consta na certidão de óbito que o vitimado deixou uma filha, 

motivo pelo qual a autora faz jus a 50% do valor integral da indenização, 

sendo os outros 50% resguardados a herdeira. O artigo 5º, § 1º, alínea 

“a”, da Lei n. 6.194/74, estabelece: 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, o prazo de 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; (...) De acordo com o artigo supracitado, 

para que haja o pagamento da indenização é necessário a Certidão de 

Óbito, o registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte. Sendo assim, a morte de 

EDSON DE ARAUJO está comprovada pela Certidão de Óbito (ID 8006812 

– Pág. 1), onde o evento danoso aconteceu em 02/04/2015, em razão de 

acidente de trânsito, conforme se depreende do boletim de ocorrência (ID 

8006812 – Págs. 1/7). Portanto, comprovado o acidente de trânsito, o nexo 

de causalidade entre o sinistro e o evento morte, bem como a condição da 

autora como beneficiária do seguro, se faz devido o recebimento da 

indenização. Quanto ao valor da indenização dispõe o art. 3º, inciso I, da 

Lei n. 6.194/74: “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). Desse modo, observadas as regras do 

artigo 792 do Código Civil o valor indenizatório será pago metade ao 

cônjuge e o restante aos herdeiros do segurado, assim, a autora faz jus 

ao recebimento do valor indenizatório de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos 

e cinquenta reais). Em 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”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

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”. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo 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: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 
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Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais). 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 10 de julho de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008647-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINEYA DA SILVA POMPEU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008647-65.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SUZINEYA DA SILVA POMPEU RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. Retifique-se a autuação, 

conforme solicitado, para constar no polo passivo Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A. GUILHERME POMPEU DE MELO, menor 

representado por sua genitora SUZINEYA DA SILVA POMPEU, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 10/11/2016, 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 de 1% 

ao mês, 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, a falta de 

interesse de agir devido à ausência de prévio requerimento administrativo, 

princípio da causalidade e a sucumbência autoral, ausência de 

pressuposto processual devido à ausência de assinatura do assistido, 

inépcia da inicial devido à ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, 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 

ausência do boletim de ocorrência, inexistência de prova de invalidez, 

discorre sobre os valores indenizatórios e pagamento proporcional a 

lesão, manifesta acerca do laudo pericial, a inaplicabilidade da inversão 

com base no CDC aos beneficiários do Seguro DPVAT, bem como quanto 

a correção monetária, juros 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. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 10/11/2016. 

Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão 

da ausência do 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: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela 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). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) 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 alegação de ausência de 

pressuposto processual devido à ausência de assinatura do assistido na 

procuração, verifica-se que foi procedida a regularização consoante se 

depreende ID 13508407. A parte ré alega a inépcia da petição inicial, sob o 

argumento de que há ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação, sem, contudo, especificar quais são esses 

documentos, motivo pelo qual não há como este juízo analisar tal pedido. 

Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por comprovante de 

residência estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil (antigo 282 e 283 do CPC) 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. SEGUROS. AÇÃO DE 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A 

JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM 

FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 

não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 
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para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 

procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível) No mérito, a parte ré alega ausência do boletim de 

ocorrência, argumentando que este é um documento fundamental à 

instrução da petição inicial. 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. Nesse sentido: “O 

Boletim de Ocorrência na Ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

não é indispensável se por outros elementos constantes nos autos for 

possível constatar a ocorrência do acidente que supostamente provocou 

a invalidez permanente da vítima.” (Apelação Cível nº 81546.2010 – 

Relatora: Desª. Clarice Claudino da Silva – 1º.12.2010) “O direito à 

indenização independe da realização do boletim de ocorrência, bastando 

apenas que se prove o acidente e os danos dele decorrentes.” (Apelação 

Cível nº 90481.2010 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 

11.01.2011) Desse modo, verifica-se que o boletim de atendimento juntado 

aos autos comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

10/11/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que GUILHERME 

POMPEU DE MELO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo 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 perícia médica atestou 75% de invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, 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”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 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. 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 a inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) 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 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, 10 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883848 Nr: 19115-13.2014.811.0041

 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: JULIANA FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 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.: 884107 Nr: 19283-15.2014.811.0041

 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: ARVT TRANSPORTES LTDA EIRELI -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO HENRYQUE BARONIO - 

OAB:46132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504/O

 Posto isso e, com base no artigo 487, I, do NCPC, julgo improcedentes os 

pedidos deduzidos nos Embargos Monitórios interpostos por Mega 

Agroindustrial Ltda, nos autos da Ação Monitória que lhe move em 

desfavor de ARTV Transportes Ltda – Eireli – EPP, convertendo a decisão 

inicial mandamental em título executivo judicial, bem como, o mandado 

inicial em mandado executivo, condenando o embargante ao pagamento de 

R$ 35.156,58 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta 

e oito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da 

citação.Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, constituído na sentença, sopesados os critérios legais, 

com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, intime-se o autor/embargado a apresentar o cálculo 
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do débito, em dez (10) dias, prosseguindo-se na forma do artigo 702 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-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.: 155337 Nr: 8800-72.2004.811.0041

 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: LOCADORA NASCIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUTUA ENG. E REPRE. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 918423 Nr: 42356-16.2014.811.0041

 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: CLEITON PRIEBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE 

LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida a, no prazo de 5 dias, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento do valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 923022 Nr: 45251-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA CHAVES

 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 CORREA CHAGAS DA 

SILVA - OAB:8184

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida a, no prazo de 5 dias, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento do valor remanescente dos honorários 

periciais, sob pena de bloqueio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1102337 Nr: 11473-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCIMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - OAB:13.372/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Visto.

Intime-se o autor para se manifestar sobre os documentos novos 

apresentados pela requerida às fls. 143/150, no prazo de quinze dias (art. 

437, § 1º, NCPC).

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me conclusos os 

autos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1016778 Nr: 30488-07.2015.811.0041

 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: MOACY RODRIGUES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLERY JADAI SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:19631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

exordial por Moacy Rodrigues Galvão em desfavor de D’Paula Náutica 

Ltda. ME., para condenar a ré ao pagamento dos danos materiais sofridos 

pelo autor, na importância de R$ 13.990,00, a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data da 

citação.Condeno a ré a indenizar os danos morais causados ao autor, que 

fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigidos pelo INPC 

desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a ré ainda ao 

pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

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

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º do NCPC.Deixo de 

condenar a ré em litigância de má-fé, por não vislumbrar as hipóteses 

previstas no art. 80, do NCPC.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 25 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1016985 Nr: 30560-91.2015.811.0041

 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: ELDOMIRO ALVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLERY JADAI SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:19631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

exordial por Eldomiro Alvez Correia em desfavor de D’Paula Náutica Ltda. 

ME., para condenar a ré ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo 

autor, na importância de R$ 13.990,00, a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data da 

citação.Condeno a ré a indenizar os danos morais causados ao autor, que 

fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigidos pelo INPC 

desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a ré ainda ao 

pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

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

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º do NCPC.Deixo de 

condenar a ré em litigância de má-fé, por não vislumbrar as hipóteses 

previstas no art. 80, do NCPC.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 25 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910751 Nr: 37376-26.2014.811.0041

 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: GILBERTO SEVERINO MONTEIRO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 [...] 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$ 8.437,50 

(oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).”No mais 

a sentença permanece tal como lançada.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 

de julho de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 443723 Nr: 19205-60.2010.811.0041

 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: MAURILLY DIJONN DA SILVA NAVAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 817640 Nr: 24073-76.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MARQUES ROBERTO 

LTDA-EPP, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jones Souza Velho - 

OAB:10.715-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, LUÍS 

FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI - OAB:OAB/SP- 67082

 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.: 1016183 Nr: 30219-65.2015.811.0041

 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 RODRIGUES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLERY JADAI SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:19631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

exordial por Antônio Rodrigues Galvão em desfavor de D’Paula Náutica 

Ltda. ME., para condenar a ré ao pagamento dos danos materiais sofridos 

pelo autor, na importância de R$ 13.990,00, a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data da 

citação.Condeno a ré a indenizar os danos morais causados ao autor, que 

fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigidos pelo INPC 

desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a ré ainda ao 

pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º do NCPC.Deixo de 

condenar a ré em litigância de má-fé, por não vislumbrar as hipóteses 

previstas no art. 80, do NCPC.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 25 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 867881 Nr: 7849-29.2014.811.0041

 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: ODENIL DO CARMO MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARA RUBIA DA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 3626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT

 Impulsiono o feito para intimação do exequente para informar a satisfação 

do crédito referente aos danos morais, no prazo de cinco dias, nos termos 

do despacho de159.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031646 Nr: 37607-19.2015.811.0041

 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: ADRIANO LUIZ VALCANAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A, 

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 as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 843343 Nr: 47269-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILIA RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO LIMA - 

OAB:63.440

 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.: 934257 Nr: 51564-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO HENARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-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 
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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.: 1105085 Nr: 12560-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN DE ARAUJO 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: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143.370, MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 376945 Nr: 12856-75.2009.811.0041

 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: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARINIL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 788503 Nr: 42478-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROGERIO ROMALDINI - 

OAB:115.445 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 797184 Nr: 3556-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ LOPES CHERAKOWISK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896, LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS - OAB:21.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 884107 Nr: 19283-15.2014.811.0041

 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: ARVT TRANSPORTES LTDA EIRELI -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO HENRYQUE BARONIO - 

OAB:46132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504/O

 Posto isso e, com base no artigo 487, I, do NCPC, julgo improcedentes os 

pedidos deduzidos nos Embargos Monitórios interpostos por Mega 

Agroindustrial Ltda, nos autos da Ação Monitória que lhe move em 

desfavor de ARTV Transportes Ltda – Eireli – EPP, convertendo a decisão 

inicial mandamental em título executivo judicial, bem como, o mandado 

inicial em mandado executivo, condenando o embargante ao pagamento de 

R$ 35.156,58 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta 

e oito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da 

citação.Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, constituído na sentença, sopesados os critérios legais, 

com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, intime-se o autor/embargado a apresentar o cálculo 

do débito, em dez (10) dias, prosseguindo-se na forma do artigo 702 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-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.: 1044592 Nr: 43708-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR CORANDINI LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação Ordinária Com Pedido de Antecipação de Tutela promovida por 

Ademir Corandini Longhi em desfavor de Tim Celular S/A, para determinar 

que esta devolva ao autor a quantia de R$ 173,11 (cento e setenta e três 

reais e onze centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do desconto 

na conta corrente do autor.Considerando que cada litigante foi em parte 

vencedor e vencido, condeno o autor e a requerida ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme 

disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º c/c artigo 86, do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita, o pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em jugado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1037006 Nr: 40089-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOATE MUSIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT
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 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação de 

Indenização Por Danos Morais e Danos Materiais promovida por Jackson 

Fernandes de Oliveira em desfavor de Boate Musiva (GRG CBA Casa 

Noturna e Entretenimento Ltda “Musiva”). Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do 

artigo 85, § 2º e 6º, Código de Processo Civil. Todavia, considerando que 

ele é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso.Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

25 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014462-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014462-77.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Condomínio Hotel M G Flats em desfavor de Concorde Construtora e 

Empreendimentos Imobiliários. As partes formularam acordo conforme 

termo ID 4866035 requerendo a homologação do mesmo e também a sua 

suspensão até o cumprimento integral dos termos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre o acordo de 4866035, via do 

qual compuseram para colocar fim ao litígio. Os autos ficarão suspensos 

até 15 de fevereiro de 2018, ocasião em que as partes deverão ser 

intimadas para comprovar o seu cumprimento. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para decisão. 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: 1028885-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDI BARNI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028885-08.2017.811.0041 Vistos, etc. A 

parte autora veio aos autos, conforme documento de nº 10125712, 

pleitear a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da 

justiça gratuita. É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido 

de não reconhecer o pedido como instituto processual apto a modificar 

decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar dos 

recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o fazendo 

se conformar com a tutela jurisdicional. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração e determino o integral cumprimento da decisão de nº 

9964822. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de fevereiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018632-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO)

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAUDI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018192-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (AUTOR)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA (RÉU)

VLADIMIR JOSUE ROSA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que nesta data procedemos a troca do patrono da parte 

autora, tal como pleiteado nos autos. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016726-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE CARNES BOA ESPERANCA EIRELI (RÉU)

DELSON LEMES DE SOUZA (RÉU)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023264-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. MOVEIS PORTAS IND. E COM. LTDA - ME (RÉU)

FRANCISCO EDILSON DE SOUZA (RÉU)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009315-36.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA WANFER LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO STHEFANO DE GODOY OAB - SP344174 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL EIRELI - ME 

(RÉU)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007861-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO 

LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERALDO DIAS MARANGONI OAB - SP347476 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO PEREIRA FARIA - ME (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007609-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NAVARRO SILVA OAB - SP260233 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVAIR BARBOSA SIQUEIRA - ME (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004574-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MM SOLUCOES CONTABEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE OAB - MT21876/O (ADVOGADO)

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135/O (ADVOGADO)

NIWMAR SERPA OAB - MT19703/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUFLE COMERCIO E SERVICOS DE REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001041-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE LEANDRA CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT0010892A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENZO ROBERTO IGNACIO DA SILVA (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023476-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LIN (EXECUTADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011549-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DIETETICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011549-88.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado na impugnação à 

contestação de ID nº 9835195, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 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

Processo Número: 1002612-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO CORREA STUMPP (RÉU)
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EDUARDO STUMPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002612-89.2017.811.0041 Vistos, etc. As 

partes formularam acordo conforme ID nº 9186141, requerendo a 

homologação do mesmo. Ocorre que a requerida não possui capacidade 

postulatória e tampouco se encontra representada nos autos. Assim, 

antes de qualquer manifestação, intimem-se as partes a fim de regularizar 

a representação processual do requerido no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de desconsideração do acordo apresentado. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001578-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001578-79.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado na impugnação à 

contestação de ID nº 9441958, 99441962, 9441965 e 9441977, nos 

termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015581-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA ROSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015581-39.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 11505257, nos 

termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1024022-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDME JOSE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024022-43.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 11605731, determino a intimação pessoal 

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, 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. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000306-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUENYR AUXILIADORA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000306-50.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 11605689, determino a intimação pessoal 

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, 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. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000082-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIANO DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000082-15.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 11605689, determino a intimação pessoal 

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, 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. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1024009-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE CARVALHO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024009-44.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 11605525, determino a intimação pessoal 

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, 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. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000074-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000074-38.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 11605485, determino a intimação pessoal 

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, 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. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de 
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Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000032-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000032-86.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 11605436, determino a intimação pessoal 

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, 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. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000052-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARILCE DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000052-77.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 11605391, determino a intimação pessoal 

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, 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. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000319-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE DO COUTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000319-49.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 11605572, determino a intimação pessoal 

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, 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. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000420-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000420-86.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 11606777, determino a intimação pessoal 

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, 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. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1024676-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUDION SISTEMAS ACUSTICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075889 Nr: 57897-55.2015.811.0041

 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: NAGER CASTILHO AMUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE BRASIL MAQUINAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Paula Coelho Barbosa 

Tenuta - OAB/MS 8.962 - OAB:

 Vistos, etc. Considerando a ausência da parte autora na presente 

audiência, embora devidamente intimada, e não havendo outros 

requerimentos pela parte requerida, declaro encerrada a presente 

instrução. Intimem-se as partes para apresentação dos memoriais no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Após, volte-me os autos conclusos 

para Sentença. Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986416 Nr: 16882-09.2015.811.0041

 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: FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LACORDAIRE ABRÃO FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, NILZA MIRANDA GOMES MONTEIRO, VELOZ 

COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, Dr. Leonardo Luiz Nunes 

Bernazzolli - OAB/MT 10.579 - OAB:, Dr. Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerida Nilza 

Miranda Gomes Monteiro para, em cinco dias, manifestar-se sobre a 

devolução do mandado de citação e certidão negativa do oficial de justiça 

juntada aos autos às fls. 177/178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002714 Nr: 24570-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 134 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Nortelândia/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999705 Nr: 23325-73.2015.811.0041

 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: EDGAR PALMEIRA

 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

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 111 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Sinop/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991951 Nr: 19423-15.2015.811.0041

 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: THIAGO DEARO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Vistos, etc.

Defiro parcialmente o pedido de fls. 130 e determino a suspensão do feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1083305 Nr: 3101-80.2016.811.0041

 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: ELIANE CRISTINA DE ANDRADE

 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:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por ELIANE CRISTINA 

DE ANDRADE 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 direito, corrigido monetariamente data do sinistro (13/08/2014) 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005786 Nr: 25803-54.2015.811.0041

 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 OENNING BERNARDINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por BRUNA OENNING 

BERNARDINO SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura crânio 

faciais, corrigido monetariamente data do sinistro (16/11/2014) 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.: 1148756 Nr: 31151-19.2016.811.0041

 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: ANDERSON GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS

 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

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

ANDERSON GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS 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 leve no pé direito, corrigido monetariamente data 

do sinistro (21/10/2015) 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 
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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.: 1057313 Nr: 49685-45.2015.811.0041

 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: JERLAS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Jerlas Pereira 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$ 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 direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(16/05/2015) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003369 Nr: 24878-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

 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:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença 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. 53/55), 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.: 999530 Nr: 23241-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFGB, ROSELENE GABRIEL BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 115 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Juína/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964878 Nr: 6888-54.2015.811.0041

 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: HILDETE FERNANDES DE ALMEIDA

 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

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 144 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Barra do Garças/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983340 Nr: 15546-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES DOS SANTOS

 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

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 96 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Tangará da Serra/MT, para que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975851 Nr: 12075-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELENA LAURA PINTO TOSSUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 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/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 216 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Cáceres/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004395 Nr: 25280-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDA, MARIOZAM FERREIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

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.: 1105706 Nr: 12836-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUF ROBERTO NUNES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Em que pese o alegado pelo autor às fls. 114, verifico que a parte 

requerida efetuou o pagamento da condenação conforme consta na 

petição de fls. 105/110.

Assim, intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias, traga 

os dados bancários para a expedição do competente alvará.

 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.: 1026254 Nr: 34907-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o laudo da perícia médica foi juntado as fls. 203/210 e, 

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, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1107063 Nr: 13410-63.2016.811.0041

 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: GENIVALDO MELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

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.: 1002709 Nr: 24565-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIZAEL MAURICIO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 241 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Diamantino/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972103 Nr: 10293-98.2015.811.0041

 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: RONALDO RODRIGUES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE FARIAS, J. S. DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o 

interesse no prosseguimento do feito com relação ao requerido Sérgio de 

Farias, tendo em vista que o mesmo não fora citado.

 Decorrido o prazo, 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.: 999540 Nr: 23249-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO LUDEGERO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 115, restabelecendo o prazo de 10 dias para parte 

requerida manifestar com relação ao laudo de fls. 106/113.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986869 Nr: 17108-14.2015.811.0041

 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: BRUNO DARWIN SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de perícia indireta.

Em razão do noticiado às fls. 162/163, DETERMINO que se intime o patrono 

da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o 

endereço do presidio onde a parte autora cumpre sua pena.

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):

 Cod. Proc.: 1007669 Nr: 26633-20.2015.811.0041

 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: ERIVALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR, ERICA 

CAMPOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - OAB:18.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelos 

requerentes, ora apelantes, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 26 de julho de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1021708 Nr: 32789-24.2015.811.0041

 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: ANDRESSA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT, Rubens Rafael Garcia - OAB:17500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Alex Sandro Sarmento 

Ferreira - OAB/MT 6.551-A - OAB:

 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, 26 de julho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959932 Nr: 4800-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINA OLERIA GONÇALVES E SILVA, JOSÉ MARIA 

ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo às intimações dos apelados, para, 

querendo, apresentarem as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 26 de julho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36 Nr: 459-04.1997.811.0041

 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: JURACY DIAS DE MOURA TAPAJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Áureo Nunes Tapajós

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBENS MENDES 

MADEIROS, para devolução dos autos nº 459-04.1997.811.0041, 

Protocolo 36, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção 

das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1277232 Nr: 959-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA MATIAS ROCHA BRANCO, WT 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE LIMA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERREIRA DE 

ARAUJO FERNANDES - OAB:14115, MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 16.214

 Vistos, etc.

Intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o 

vício de ausência de assinatura às fls. 18, sob pena de desentranhamento 

dos documentos.

Decorrido o prazo, certifique-se e votem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023454-90.2017.8.11.0041

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:

LUIZ SERGIO PEREIRA DE MATOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) ZONA08__ MANDADO DE EXECUÇÃO (TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL) EXPEDIDO POR ORDEM DO(A) MM. JUIZ(A) DE DIREITO 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON NÚMERO DO 

PROCESSO: 1023454-90.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 

32.997,51 ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE 
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TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: Nome: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Endereço: AVENIDA PROFESSOR 

MÁRIO WERNECK, 621, ESTORIL, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 

30455-610 Parte Ré: Nome: LUIZ SERGIO PEREIRA DE MATOS Endereço: 

RUA ANTÔNIO DORILEO, 255, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78085-230 Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Nome: LUIZ SERGIO PEREIRA 

DE MATOS Endereço: RUA ANTÔNIO DORILEO, 255, COOPHEMA, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78085-230 FINALIDADE: 1. EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da 

petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, bem assim para que Pague, dentro de 03 

(três) dias, contados da efetiva citação, o Principal e Acessórios Legais, 

abaixo indicado, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) 

bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha sido 

deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e respectivo deferimento, 

tantos bens quanto bastem para a satisfação integral da Execução, de 

acordo com a gradação legal (art. 652, § 2º e art. 655, caput, ambos do 

CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou 

guarda de terceiros (art. 659, § 1º, do CPC). 2. Em caso de não 

localização da parte executada para citação, o que deverá ser 

prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, REMOÇÃO e 

AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito 

exeqüendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação de 

bens pela parte exeqüente (art. 653 c/c arts. 652, § 2º, do CPC) e o 

determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. CITADO(S) O(S) 

EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que a partir da juntada aos autos da 

primeira via do presente mandado, que deverá ser entregue em cartório 

após a citação, acompanhada da certidão inerente a esse ato, iniciará o 

prazo de 15 (quinze) dias para, opor, querendo, Embargos do Devedor, 

independentemente da realização ou não da penhora, de modo que a 

contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá 

ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) 

dias (art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens 

do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 5. Na hipótese 

de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora 

casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte 

executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) 

penhorado(s) será(ão), em regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente 

depositado(s) em mãos do(s) depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou 

III, do art. 666, do CPC, facultando-se, desde que exista expressa 

anuência do(s) Exeqüente(s) ou nos casos de difícil remoção, o depósito 

em mãos do(s) Executado(s), sob compromisso de depósito judicial. 8. Na 

hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa 

do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se 

não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

9. As despesas de remoção deverão ser antecipadas pela parte 

Exeqüente. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições 

contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 680 c/c 681, todos do 

CPC. DESPACHO/DECISÃO: EM ANEXO VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CUSTAS TOTAL PARA 

PAGAMENTO: R$ R$ 32.997,51 OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade. b) O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da 

penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove 

cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e 

será menos onerosa para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); 

c) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer 

seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

d) Os embargos do executado, em regra geral, não terão efeito 

suspensivo, de modo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuí-lo quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento 

da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de 

difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida 

por penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente DANILO GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018963-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI ALVES SILVENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018963-40.2017.811.0041 Vistos, etc. Por 

meio da decisão de Id nº 8705208, foi determinado à intimação da parte 

autora para acostar aos autos os documentos comprobatórios do seu 

estado de necessidade para o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação na própria 

petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família.” A respeito do assunto a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, editou normas específicas no âmbito estadual 

sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, estabelecendo que: 

“2.14.8.1.2 - Para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, 

prevista na Lei n.º1.060/50, deverá o magistrado fazer uma averiguação 

superficial sobre as condições financeiras da parte requerente, inclusive, 

se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de 

Mato Grosso. Neste caso, o estado de pobreza da parte autora não se 

enquadra no conceito expresso na lei, haja vista que por meio da analise 

dos autos e em consulta aos portais de transparência, não restou 

demonstrada a precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser 

impossibilitada o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 215 de 552



sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a declaração de 

pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de 

justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário. 

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Todavia, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, 

faculto o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015659-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINE CASSIANNO PORTELA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 12286884), 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, 26 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: 1019712-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA MARTINS DE SANT ANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a 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, 26 de 

julho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário 

Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009269-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA YONEZAWA MALHEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009269-47.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: ISABELLA YONEZAWA MALHEIROS Vistos etc... 

Procedo a reinserção do despacho confirmado equivocadamente de Id: 

14316351, em decorrência de erro no sistema PJE, com as devidas 

alterações. “Vistos. Vislumbrando os autos, constata-se que as partes 

firmaram acordo com o intuito tem por fim a presente demanda, desta feita, 

intimo a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

aos autos termo de restituição do veículo apreendido, para que seja 

possível a homologação do acordo de ID: 10511571, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1009269-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA YONEZAWA MALHEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009269-47.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: ISABELLA YONEZAWA MALHEIROS Vistos etc... 

Procedo a reinserção do despacho confirmado equivocadamente de Id: 

14316351, em decorrência de erro no sistema PJE, com as devidas 

alterações. “Vistos. Vislumbrando os autos, constata-se que as partes 

firmaram acordo com o intuito tem por fim a presente demanda, desta feita, 

intimo a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

aos autos termo de restituição do veículo apreendido, para que seja 

possível a homologação do acordo de ID: 10511571, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001980-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1001980-29.2018.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

“COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” Aos 25 de julho de 

2018, às 14h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, o representante da parte autora 

acompanhado de advogado e a advogada da instituição financeira 

acompanhada de preposto. Aberta à audiência, informa o autor que para 

quitação do contrato oferece R$ 200.000,00 a ser pago em 30 dias após a 

confirmação por parte do banco quanto a sua aceitação. O réu se 

encontra representado por advogada constituída para o ato, fugindo de 

sua alçada a aceitação ou não do referido pedido. Inicialmente faço 

constar que em minha decisão, foi deixado claro que a parte deveria estar 

representada por advogado e/ou preposto com capacidade de análise de 

proposta de acordo pela parte contraria, tornando inócua a nova 

legislação disposta no CPC. Afirma a douta advogada que o preposto tem 

poderes para transigir, no entanto o valor indicado deverá ser analisado 

pelos advogados do banco em Campo Grande. Tal assertiva deixa mais 

claro que o ato em efetivação neste juízo não passa de mero ato formal, 

desta feita em continuidade a atos dessa natureza este juízo aplicará a 

multa ao Banco Bradesco. Sai o banco devidamente intimado do prazo 

legal para apresentar contestação, com essa nos autos intime-se a autora 

para impugnar. Concedo a instituição financeira o prazo de 5 dias para 

juntada de substabelecimento e carta de preposição. NADA MAIS. Eu, 

_____ Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Marcio Tadeu Salcedo José Ari de 

Almeida Advogado da Parte Autora Representante da Parte Autora 

Gabriela Paes Lemes Paiva Felipe Freitas de Arruda Martins Advogada da 

Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016051-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de ID 

12943149, dando o devido prosseguimento ao feito, sob as penas da lei. 

Cuiabá-MT, 26 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: 1001012-96.2018.8.11.0041

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:

MARCOS STREGE SANZOVO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 13961159), 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, 26 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: 1022927-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RAIMUNDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 13002516), 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, 
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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, 26 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004882-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE CASSIA SANCHES (RÉU)

JANAINA DE CASSIA SANCHES - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco)dias, recolher devidamente a diligência do Oficial de Justiça, uma 

vez que o valor da guia apresentada ID: 8774767 (bairro BOA 

ESPERANÇA) não condiz com o valor do endereço indicado na petição do 

ID: 12374046 (bairro PEDRA 90), sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 26 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: 1000027-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS EDUARDO DA SILVA LUCACHENSKI DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 14340648), 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, 26 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: 1000088-22.2017.8.11.0041

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:

SUPERMERCADO ESTRELA 13 LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 12411395), 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, 26 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: 1035267-17.2017.8.11.0041

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:

FRANCISCO LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 12798151), 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 218 de 552



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, 26 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: 1029598-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAM ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLIANA CARVALHO VIOLA OAB - MT22794/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

12507498 . Cuiabá-MT, 26 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: 1004740-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR GOMES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 12876329), 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, 26 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017792-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a Contestação. Cuiabá-MT, 26 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: 1028459-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTO DA CUNHA CAMPOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 13150349), 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, 26 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
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Processo Número: 1022425-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CEZAR MARCIANO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 14256041), 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, 26 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: 1037727-74.2017.8.11.0041

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:

MARCELO LUIZ FERREIRA CUNHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 12739259), 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, 26 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: 1019469-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABNER SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019469-16.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: ABNER SILVA DOS SANTOS Vistos etc. Ante o contido 

no despacho ID.11877988 sem esclarecimentos do autor, nos termos do 

artigo 77, I, II, III, IV e VI do CPC, aplico a multa de 20% do valor da causa 

em favor do Estado, promovendo o Sr. Gestor os atos necessários para o 

Estado receber seu crédito, bem como, determino o encaminhamento de 

cópia destes autos e daquele código 1021067-39.2016 da 3ª VEDB à OAB 

para as medidas que julgarem cabível ao caso. Empós, arquivem-se. 

CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001865-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CHRYSTIE VINCENZI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 13321195), 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, 26 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002234-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANTOANI E MANTOANI LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002234-02.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: MANTOANI E MANTOANI LTDA - EPP Vistos. Recebo 

a emenda à inicial de Id 12240720. É sabido 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 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

citem-se os réus, via correio com aviso de recebimento, para 

comparecerem à audiência de conciliação que designo para o dia 05 de 

setembro de 2018, às 14h00, fazendo-se 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. Saliento que 

cabe 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). Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de junho 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025200-90.2017.8.11.0041

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:

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025200-90.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GERALDO 

SAVIO SEMPIO BORGES Vistos etc. Apesar dos argumentos do autor, 

tem-se que as ações de busca e apreensão não se fixam nas parcelas 

vencidas, mas sim, na busca do bem e/ou da integralidade do débito, 

vencendo a dívida antecipadamente, tornando claro o ato atentatório à 

dignidade da justiça ao manter três ações em andamento, com a mesma 

finalidade, evidenciando que a ação 1013022-12.2017 foi distribuída em 

27/04/2017, a qual despacho neste momento em 16/008/2017 e a 

1038570-39.2017 em 21/12/2017 e extinta respectivamente em 

27/04/2018, 23/02/2018, 28/06/2018, motivo pelo qual nos termos do artigo 

77, I, II, III, IV e VI aplico a multa de 20% do valor da causa em favor do 

Estado, procedendo o Sr. Gestor os encaminhamentos necessários para o 

Estado receber seu crédito, bem como, cópia dos processos acima à 

OAB. Cumprido, arquivem-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016220-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016220-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO Vistos 

etc... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão proposta por 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A em face de ERNESTO FERREIRA DA 

SILVA NETO. A liminar foi deferida na decisão de Id: 14029744, sendo 

efetivamente cumprida em 24 de julho de 2018, conforme auto de busca e 

apreensão de Id: 14371874, com citação do requerido na mesma 

oportunidade. Na petição de Id: 14371499 o requerido comparece aos 

autos pleiteando pela restituição do veículo, em razão da purgação da 

mora efetuada aos 25 de julho de 2018, conforme se infere do 

comprovante de Id: 14371644 do valor pleiteado na inicial, e constante na 

planilha apresentada. Além disso, o requerido comprova o pagamento das 

demais parcelas restantes do contrato nº 1393467/15, comprovando, 

assim, sua quitação integral, conforme comprovantes de Ids: 14371574, 

14371580, 14371589, 14371593, 14371620 e 14371600. Desta feita, intimo 

o requerido para acostar aos autos o comprovante de depósito de 

diligência imediatamente, para fins de cumprimento do mandado de 

restituição. Após, ante a tempestividade da purgação da mora, 

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE O MANDADO DE RESTITUIÇÃO, o qual 

poderá ser cumprido pelo oficial de justiça plantonista, caso necessário. 

Com efeito, intimo o autor para, em 15 dias depositar o valor referente às 

diligências complementares efetuadas e descritas na certidão de Id: 

14371874. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para 

adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito. Outrossim, 

aguarde-se o prazo para contestação, e em havendo, intime-se o 

requerente para manifestar-se no prazo legal, bem como, indicar os dados 

bancários para posterior expedição do alvará judicial. Cumpra-se. Cuiabá, 

26 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016220-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016220-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO Vistos 

etc... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão proposta por 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A em face de ERNESTO FERREIRA DA 

SILVA NETO. A liminar foi deferida na decisão de Id: 14029744, sendo 

efetivamente cumprida em 24 de julho de 2018, conforme auto de busca e 

apreensão de Id: 14371874, com citação do requerido na mesma 

oportunidade. Na petição de Id: 14371499 o requerido comparece aos 

autos pleiteando pela restituição do veículo, em razão da purgação da 

mora efetuada aos 25 de julho de 2018, conforme se infere do 

comprovante de Id: 14371644 do valor pleiteado na inicial, e constante na 

planilha apresentada. Além disso, o requerido comprova o pagamento das 
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demais parcelas restantes do contrato nº 1393467/15, comprovando, 

assim, sua quitação integral, conforme comprovantes de Ids: 14371574, 

14371580, 14371589, 14371593, 14371620 e 14371600. Desta feita, intimo 

o requerido para acostar aos autos o comprovante de depósito de 

diligência imediatamente, para fins de cumprimento do mandado de 

restituição. Após, ante a tempestividade da purgação da mora, 

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE O MANDADO DE RESTITUIÇÃO, o qual 

poderá ser cumprido pelo oficial de justiça plantonista, caso necessário. 

Com efeito, intimo o autor para, em 15 dias depositar o valor referente às 

diligências complementares efetuadas e descritas na certidão de Id: 

14371874. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para 

adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito. Outrossim, 

aguarde-se o prazo para contestação, e em havendo, intime-se o 

requerente para manifestar-se no prazo legal, bem como, indicar os dados 

bancários para posterior expedição do alvará judicial. Cumpra-se. Cuiabá, 

26 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1120010 Nr: 18783-75.2016.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA LIMA RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1115587 Nr: 16881-87.2016.811.0041

 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: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1100052 Nr: 10597-63.2016.811.0041

 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: ARILENE DE LURDES MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX DE LAURA 

DALTRO DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

10597-63.2016.811.0041, Protocolo 1100052, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 375805 Nr: 11979-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RUI BUENO FERRAZ, ZEINE APAZ FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERAZ - 

OAB:13.380, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MATEUS DIAS - 

OAB:17617, FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:16.751/MT, 

GLAUBER COSTA PONTES - OAB:18772, Klivia Hanne Siqueira Dias - 

OAB:38.309/GO, LUIZ EDUARDO FERESIN DE ABREU - OAB:39892, RUY 

AUGUSTUS ROCHA - OAB:21.476/GO, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT

 Nos termos do despacho de fls. 575, procedo a intimação do requerido 

nos seguintes termos: "(...)Após, com a juntada da planilha pela causídica, 

intime-se o requerido, por meio de seus patronos (DJE), para no prazo de 

15 dias, efetuar ao pagamento do valor da condenação (que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 821940 Nr: 28125-18.2013.811.0041

 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: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ZANGARINI, REGINA MARIA DE 

PAULA ZANGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:, CRISTIANO DA SILVA DURO - OAB:131362/MG, FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, FERNANDO AUGUSTO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pleito elaborado pela Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 931708 Nr: 50219-23.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE O. MARQUES CONFECCOES 

INFANTIL-ME, MARCELO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pleito elaborado pela Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809716 Nr: 16202-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RIBEIRO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 12.409-A, LUZIA ANGÉLICA A GONÇALVES - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 834075 Nr: 39437-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, ARIANE MIRELLI NUNES - OAB:14647, JAMIL 

ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 867621 Nr: 7657-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835413 Nr: 40580-15.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 131/132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1158122 Nr: 35126-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E METODOS 

BRASIL LTDA, LINCOL HENRIQUE FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 72/74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 330845 Nr: 2391-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAISSON PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 167/168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1108356 Nr: 14012-54.2016.811.0041

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CESAR ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca de fls. 71/73, dando o regular prosseguimento ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022098-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022098-94.2016.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A RÉU: GILBERTO TEIXEIRA Vistos... Recebo a 

emenda a inicial IDs: 10935339, 10935354, 10935362, 10935367 e 

10935377. Compulsando os autos, constato que o autor consignou na 

inicial o veículo CHEVROLET CLASSIC placas KAK1451, enquanto no 

contrato de arrendamento mercantil (ID 4321451), consta UNO MILLE 2008 

placas NJC1567, assim, intimo para emendar a inicial, com fito de evitar 

erro no cumprimento do mandado, no prazo de 15 dias, cuja emenda deve 

acompanhar a contra-fé. Ademais, intimo o autor para, no prazo de 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. CUMPRIDO 

PROCEDA-SE COMO ABAIXO SEGUE. Para a concessão da liminar de 

reintegração de posse, veículo FIAT UNO MILLE, placa: NJC-1567 (demais 

características inseridas na inicial) exige-se a presença dos requisitos 

elencados no artigo 561 do CPC/2015, quais sejam: posse do autor, 

prática do esbulho e perda da posse. Deste modo, diante de a 

demonstração contratual da existência da posse indireta pela instituição 

financeira, bem assim a prática do esbulho e perda da posse, 

comprovadas por meio de a constituição em mora do devedor, visto que, 

no arrendamento mercantil, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é 

necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora 

(Súmula nº. 369 do Superior Tribunal de Justiça), deve ser deferida a 

liminar pleiteada na inicial, quanto ao bem objeto do contrato de leasing. 

Nessa vertente: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL - MORA - COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO 

CPC - DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. - A mora 

do devedor em contrato de Arrendamento Mercantil devidamente 

comprovada através de notificação extrajudicial, respeitados os demais 

requisitos constantes no art. 927, do CPC, enseja a concessão de liminar 

de reintegração de posse ao arrendador. (TJMG - AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0027.10.013802-6/001 - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. PEDRO BERNARDES) Tenho, ainda, ser possível a purgação da 

mora, em observância ao princípio da preservação dos contratos, 

inexistindo controvérsia doutrinária ou jurisprudencial a esse respeito, 

senão vejamos: RECURSO ESPECIAL - ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PURGAÇÃO DA MORA. É 

admissível a purgação da mora em contratos de arrendamento mercantil, 

sendo imprescindível a notificação prévia do arrendatário, com a 

especificação dos valores devidos para se configurar a sua constituição 

em mora. Recurso especial não conhecido. (REsp 228.625/SP, Rel. 

Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, aplicado 

subsidiariamente à reintegração de posse, 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. 543-C 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. De 

conseguinte, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder à 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. Ademais, 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 venda judicial do bem sem que os Bancos se 

atentem à CITAÇÃO E/OU PURGAÇÃO DA MORA efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo a ambas as 

partes. 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, nos termos do art. 561 do CPC/2015, e 

determino a reintegração da parte autora na posse do bem descrito e 

caracterizado na inicial, que deve ser depositado em suas mãos, e termo 

de fiel depositário, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DA PARTE 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, ou apresentar defesa no prazo 

de 15 dias, salientando que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

instituição financeira. Desde já faço constar que, conforme o disposto no 

art. 212, § 2º, do CPC/2015, “Independentemente de autorização judicial, 

as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Ao Senhor Oficial, 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. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 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: 

1001343-78.2018.8.11.0041. AUTOR: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 

RÉU: BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc... Recebo a emenda à exordial de Id: 

12818225. Desta feita, proceda-se as alterações pleiteadas, excluindo do 

polo passivo o Banco Pan e incluindo o Banco Daycoval. Objetiva o 

requerente a concessão de tutela de urgência para limitação dos débitos 

em folha realizados pelas instituições financeiras demandadas para 

somente 30%, bem como sejam compelidas a não inserir seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Do cotejo dos autos, mister se faz 

considerar que a lei que regulamenta o pedido do requerente, de limitação 

dos descontos em 30%, trata de contratos vinculados à folha de 

pagamento, na esteira do que dispõe o Decreto n. 8.690/16 que 

regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/90, bem assim ante o contido no 

Decreto Estadual n. 1.306/2008, não abrangendo os pactos lavrados para 

desconto em sua conta bancária. Cabe ainda considerar que, conforme 

dispõe o inciso III do art. 9º do Decreto Estadual n. 3008/2010, aos 

contratos de cartão de crédito é possível a consignação em 15% dos 

proventos do servidor público estadual (sendo que cada operadora de 

cartão não pode ultrapassar a margem de 10%), não concorrendo com o 

limite de 30% fixado às consignações facultativas. No caso em tela, 

observo dos demonstrativos de folha de pagamento que, separando a 

margem de 15% às consignações atinentes aos contratos de cartão de 

crédito, não se verifica que as instituições financeiras requeridas vêm 

ultrapassando o limite legal. Outrossim, tenho que posicionamento diverso, 

S.M.J., vem a dar causa a enriquecimento indevido da parte que recebe 

diversos valores, de forma consciente e livre de qualquer coerção, 

perseguindo, empós, o amparo da justiça, para limitação dos descontos 

em 30%, sem apresentar outra forma de quitar seus débitos. Nesse 

sentido, o posicionamento firmado pela E. Corte de Justiça deste Estado: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA 

DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE - 

LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – 

POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE – 

LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Os descontos realizados em folha de pagamento não 

podem comprometer excessivamente os rendimentos do contratante, sob 

pena de ofender a dignidade da pessoa humana. É possível limitar os 

descontos consignados em folha de pagamento em 30% da remuneração 

líquida do servidor. Precedentes STJ. 2. É de inteira responsabilidade do 

correntista a contratação de empréstimo com débito em conta, ficando sob 

sua responsabilidade a veracidade das informações prestadas no 

momento da contratação”. (TJMT - Ap, 40082/2010, DES. JOÃO FERREIRA 
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FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE 

DANOS C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – 

IMPROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS 

RENDIMENTOS DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONTRATAÇÃO 

– DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO 

MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO. O limite de desconto da 

parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos 

consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com 

desconto em conta corrente. Se nenhum dos contratos celebrados entre 

as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, 

descabida a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos, visto 

que, além de terem sido livremente avençados, na oportunidade o 

correntista tomou ciência dos valores das prestações . O desconto 

automático de todo o salário da recorrente pela instituição financeira não 

caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve 

qualquer ilicitude ou irregularidade. A ausência de sucumbência na 

decisão de primeiro grau não autoriza o conhecimento do ponto 

questionado por falta de interesse recursal”. (Ap 127823/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017) Posto 

isso, INDEFIRO o pedido formulado em tutela de urgência. No mais, é 

sabido 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 processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, designo o dia 29 de agosto de 2018, às 16h00 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). CITEM-SE os requeridos, via correio com aviso 

de recebimento, para comparecerem 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 requerente da designação supra, via publicação 

desta decisão no Diário de Justiça. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1027808-61.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: RENIELLY STEFANI DE OLIVEIRA XAVIER Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por 

BANCO HONDA S/A em face de RENIELLY STEFANI DE OLIVEIRA XAVIER, 

ambos qualificados nos autos em referência, relatando que as partes 

firmaram o Contrato de Financiamento nº 1833509 com cláusula de 

alienação fiduciária do veículo HONDA BIZ 110I, Placa QBR7401descrito 

na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o requerente pela 

concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da 

ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a 

condenação do requerido em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à 

causa o valor de R$8.124,93. A liminar foi deferida na decisão de Id: 

10081540, e a apreensão do bem ocorreu em 24 de outubro de 2017, 

conforme se infere do auto de busca e apreensão de Id: 10500109, tendo 

a requerida sido citada no mesmo dia. No entanto, em que pese 

devidamente citada, a requerida deixou de se manifestar, conforme se 

infere da certidão de decurso de prazo de Id: 14030064. É o breve relato. 

Decido. Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo 

do direito do autor encontra ressonância na documentação que 

acompanha a inicial. Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há de se 

considerar o resultado fático da sentença em análise, quanto à 

manutenção do contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que 

julga procedente o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual entre as partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 

determina que: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A 

rescisão contratual decorre do inadimplemento do devedor em relação às 

prestações assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena 

do credor sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual 

existente entre partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser 

destinado ao abatimento do montante devido, salientando que subsistindo 

o débito ou existindo crédito em favor do devedor, esse poderá ser 

cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. Vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO 

DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, como 

corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a consolidação da 

posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em face do 

inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a sentença 

que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071369698, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto 

Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO 

DE NORMALIDADE DO CONTRATO - MORA CONSTITUIDA - 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – 

INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM PARA EVENTUAL 

RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO 

IMPROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em 

purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária nos termos do art. 

3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 

1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a 

ausência de abusividade contratual no período de normalidade, 

autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor 

fiduciário e consequente rescisão contratual. Somente se apura a 

existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a 
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amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º 

do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a condenação do proprietário 

fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas”. (Ap 68857/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 14/04/2016) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO 

CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como consequência lógica, a rescisão contratual, em 

razão da consolidação da posse e do domínio em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, 

JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e Apreensão, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do 

valor da causa devidamente atualizado. Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas. 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: 1012698-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON MANOEL VENTURA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012698-22.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: JOILSON MANOEL VENTURA DA SILVA Vistos etc... Procedo 

a reinserção do teor da sentença lançada de Id: 14273886, considerando 

que houve erro no sistema e esta foi lançada equivocadamente como 

documento "minutar decisão". "Vistos etc... Da análise dos autos, 

verifica-se na petição de Id: 13767101 que as partes entabularam acordo 

para quitação do contrato, pleiteando pela homologação de seus termos e 

consequente extinção do feito. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, 

inciso I do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de 

acordo ou de improcedência liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a 

renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se." Cuiabá, 25 de julho de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009408-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO MIRANDA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009408-62.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE 

MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, LUIZ CARLOS MIRANDA, LUIZ 

ANTONIO MIRANDA Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração 

opostos pelo Banco Santander S/A em face de a interlocutória que 

declinou a competência deste juízo. Da simples leitura dos declaratórios, 

torna evidente que não houve desistência da pessoa jurídica, apenas 

aduzindo que a ação transcorre em face de duas pessoas físicas, 

portanto, não há o que ser alterado. Assim, REJEITO os declaratórios 

encaminhando o feito ao juízo competente como firmado no decisum 

atacado. Devo salientar, ainda, que apesar de entendimento diverso, tenho 

acompanhado a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça que tem 

entendido que nas ações que possam atingir bens dos sócios e 

co-devedores, em caso de recuperação judicial, esse será o juízo 

competente, posto a realidade fática de processos dessa natureza. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008123-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE MARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008123-68.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ROSINETE MARIA 

DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Trata-se de AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por ROSINETE 

MARIA DE ARAÚJO em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando a autora que firmou um 

contrato de empréstimo no valor de R$ 15.000,00 e que, após o atraso no 

pagamento de parcelas, buscou a instituição financeira para tentar 

renegociar o débito, apresentado para pagamento à vista em R$ 

40.994,40, ou mediante novo financiamento cujas prestações somam o 

importe de R$ 171.020,16. Todavia, aos 10/02/2017 foi surpreendida com 

o débito integral do seu salário líquido, de R$ 3.473,55, o mesmo ocorrendo 

em 23/02/2017 e também em 10/03/2017, colocando em risco a 

subsistência de sua família. Por constatar a abusividade praticada pela 

instituição financeira, pretende a revisão contratual, mediante a aplicação 

das normas consumeristas, objetivando: - em tutela de urgência, a 

imediata restituição dos subsídios descontados, que somam o quantum 

atualizado de R$ 8.357,67, abstenção de novos descontos e de inscrição 

do seu nome em cadastros de inadimplentes; - o respeito a margem 

consignável, considerando a soma dos seus proventos líquido em R$ 

5.510,50, sendo o máximo consignável em R$ 1.653,15; - a declaração “ex 

officio” da nulidade de todas as cláusulas abusivas; - a vedação à prática 

do anatocismo; - a inadmissibilidade do uso da TR, invocando a sua 

inconstitucionalidade; - a repetição do indébito ou, alternativamente, 

compensar nas parcelas vincendas, pelos valores pagos indevidamente 

quanto aos pleitos revisionais; - a inversão do ônus da prova; - 

recebimento de indenização por danos morais; - a concessão das 

benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 23.357,67 e acostou os documentos Id. 

5548448 a Id. 55.48583. Na decisão Id. 5585897 foi concedida a 

assistência judiciária e facultada a emenda da inicial, quanto a exibição do 

contrato objeto de revisão e ao valor incontroverso. Na petição de emenda 

(Id. 5805684), a autora informou que a operação de empréstimo CDC não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 226 de 552



possui documento físico, já que liberado em terminal de autoatendimento, 

coligindo aos autos os documentos Id. 5805687 a 5808515, afirmando ser 

incontroverso o débito em R$ 92.844,48, mediante a redução dos juros de 

2,01% ao mês e 26,90% ao ano que alega ser conforme tabela do Banco 

Central, em 96 parcelas, partindo do saldo devedor de R$ 40.994,40 

anunciado pelo Banco. Na decisão Id. 5837802 foram indeferidos os 

pedidos formulados em tutela antecipada e designada audiência, realizada 

no Id. 9160307, sem êxito na composição entre as partes. O réu foi citado 

(Id. 8232619) e em contestação Id. 9174495 aventou em preliminar a 

revogação das benesses da assistência judiciária. No mérito, aduz que: - 

não cabe falar em limitação de 30% quanto aos descontos em conta 

corrente; - é inviável a revisão de cláusulas contratuais, invocando o 

princípio “pacta sunt servanda”, não se encontrando presentes os 

pressupostos aptos a modificar o que foi pactuado; - agiu no estrito 

cumprimento do seu dever legal, não estão caracterizados os 

pressupostos da responsabilidade civil, restando desacertada a 

pretensão de indenização por danos morais, contudo, no caso de 

condenação, seja o valor fixado mediante a utilização de parâmetros 

razoáveis; - não se fala em repetição do indébito; - não se aplica a 

inversão do ônus da prova; Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. 

Impugnação à contestação Id. 9482285. É o relatório. Decido. Por observar 

que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, 

bem como em vista de o pleiteado em audiência pelas partes, com amparo 

legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Com 

relação à assistência judiciária, conforme a legislação atinente à espécie à 

época dos fatos, basta a mera alegação da parte de que não possui 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu 

próprio sustento e/ou de seus familiares. A lei não prevê obrigatoriamente 

que a parte seja miserável, mas sim que esta, ainda que 

momentaneamente, não possua condições de arcar com tais 

emolumentos. No caso em exame, observo que, embora o réu refute a 

benesse concedida, não apresentou provas plausíveis a afastar a 

afirmação feita pela beneficiária, que possui presunção juris tantum da 

necessidade. Nos termos da lei, portanto, não basta que se alegue que a 

parte não faz jus ao benefício em comento, é necessário que prove, pois 

caso contrário prevalece a alegação de quem pleiteou o benefício. Demais 

disso, destaco que, na forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A 

assistência do requerente por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça”. Feitas essas considerações, 

mantenho a concessão da assistência judiciária à autora. No mérito, 

pretende a autora, por meio desta ação, a revisão do contrato de 

empréstimo firmado entre as partes, conforme extrato Id. 5808515 – Pág. 2 

a 4, Cláusulas Gerais Id. 5805690 e Contrato de Adesão Id. 9174501, Pág. 

5, bem assim discutir a ilegalidade da apropriação integral do seu salário 

pela instituição financeira, com o recebimento de indenização por danos 

morais. Prefacialmente, no que tange ao requerimento firmado na inicial de 

reconhecimento “ex officio” de nulidade de todas as cláusulas abusivas, 

tenho que não há como ser apreciado tal pedido, posto que sem a 

correspondente causa de pedir, ou tampouco especificação de qual seria 

o excesso cometido. Cumpre ressalvar que, conforme o disposto no art. 

330, § 1º, inciso III do CPC, a peça inaugural deverá ser considerada 

inepta quando "da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão", isso porque o nosso ordenamento adota a teoria da 

substanciação da causa de pedir, exigindo que a parte autora, na exordial, 

decline os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, senão vejamos a lição 

de Humberto Theodoro Júnior a respeito: "Quando o Código exige a 

descrição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, torna evidente a 

adoção do princípio da substanciação da causa de pedir, que se 

contrapõe ao princípio da individuação. (...) Para a substanciação, adotada 

por nossa lei processual civil, o exercício do direito de ação deve se fazer 

à base de uma causa petendi que compreenda o fato ou o complexo de 

fatos de onde se extraiu a conclusão a que chegou o pedido formulado na 

petição inicial. A descrição do fato gerador do direito subjetivo passa, 

então, ao primeiro plano, como requisito que, indispensavelmente, tem de 

ser identificado desde logo." (in, Curso de Direito Processual Civil, V. I, 41ª 

ed., p. 326). Sob esse prisma, extrai-se que a requerente, ao deduzir em 

juízo a sua pretensão, deve indicar, além do direito subjetivo que pretende 

exercitar, também a sua origem e a vinculação lógica destes com o pedido 

formulado, para permitir à parte contrária a compreensão da demanda e a 

possibilidade do exercício pleno do direito de defesa. Assim o 

entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. 

BENS MÓVEIS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. REVISÃO DE OFÍCIO. 

IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS ABUSIVOS. NORMALIDADE DO 

CONTRATO.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. ADMINISTRADORAS. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.INTIMAÇÃO. 

PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.1. Não se admite a revisão 

de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos 

sujeitos às normas de defesa do consumidor. Precedentes de ambas as 

turmas da 2ª Seção deste Tribunal. 2. Os encargos qualificados como 

abusivos e que afastam a mora do devedor são aqueles que incidem na 

fase de normalidade do contrato e não os que decorrem da inadimplência 

do devedor. 3. As administradoras de consórcio podem estabelecer o 

valor da taxa de administração de consórcios, segundo critérios de livre 

concorrência de mercado (art. 33, da Lei 8.177/91 e Circular 2.766/97). 

Precedentes da 2ª Seção. 4. A ausência de intimação da parte contrária 

para apresentar contrarrazões a embargos de declaração aos quais foi 

atribuído efeito modificativo mediante decisão singular do relator, no caso, 

não representa prejuízo algum para o ora agravante, diante da 

possibilidade de interposição de agravo regimental, dando ensejo para a 

reconsideração pelo relator ou submissão da matéria à Turma. 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 

1100270/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011)” Cumpre esclarecer que esse 

posicionamento foi consolidado por meio de a Súmula n. 381/STJ, que 

determina que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, 

de ofício, a abusividade das cláusulas”, pois deve a matéria que pretende 

a autora seja declarada nula ser devidamente esclarecida na inicial, para o 

exame do Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade 

contratual. Sendo assim, passo ao exame da matéria devidamente 

suscitada na peça vestibular. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Quanto a 

matéria, o STJ destacou o Recurso Especial nº 973.827-RS – 2ª Seção, 

como representativo de controvérsia e processado sob o rito do art. 

543-C do CPC (recurso repetitivo), no qual a Min. Isabel Galloti, divergindo 

do Sr. Ministro Relator e dando provimento ao recurso especial em maior 

extensão, no que foi acompanhada pelos Srs. Ministros Raul Araújo, 

Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva e Marco Buzzi, a Seção, por 

maioria, deu provimento ao recurso especial, em maior extensão, vencidos 

os Srs. Ministros Relator, Paulo de Tarso Sanseverino e Nancy Andrighi, 

fixando na ementa, para efeitos do art. 543-C do CPC que: “CIVIL E 

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E 

DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo 

Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e 

permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida 

a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a 

comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros 

encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos 

encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que 

decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas 

contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
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SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Deste modo, consoante 

sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 

31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-36, bem como o posterior 

advento do art. 28 da Lei n.º 10.931/04, sendo considerada 

expressamente convencionada quando a menção à taxa mensal não 

corresponde ao duodécuplo da taxa anual, que se mostre a maior, 

indicação de que os juros se deram de forma capitalizada (Recurso 

Especial Repetitivo n. 973.827-RS). Trata-se de posicionamento 

consolidado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que sumularam 

a matéria, senão vejamos: Súmula 541: “A previsão no contrato bancário 

de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Súmula 539: “É 

permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em 

contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” No caso em 

exame, certo é que por meio do extrato da operação – documento Id. 

5808515 – Pág. 2, da forma como estipulado, há demonstração das 

prestações em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa mensal 

em 3,62%, que não correspondente ao duodécuplo da anual em 53,22%, 

mostrando-se transparente e de fácil entendimento pela contratante que 

se deu de forma capitalizada. Logo, possível a capitalização de juros na 

forma disposta. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS No que tange aos juros 

remuneratórios, impende considerar que está pacificado o posicionamento 

doutrinário e jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto nº 

22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma 

Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os 

parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação 

constitucional dos juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio 

da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em 

vista de o contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. No 

entanto, em feitos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem 

fixando que os juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de 

mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma 

espécie. Neste sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção 

do Superior Tribunal de Justiça: “BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE 

PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE 

NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER 

OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE 

CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS 

REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização 

do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve 

ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no 

contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da 

espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais 

vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção 

para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios 

praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - 

Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de 

juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do 

entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo 

bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob 

o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que 

expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp 

1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 12/05/2010, DJe 19/05/2010) No caso dos autos, percebe-se que não 

há abusividade dos juros firmados pelo Banco, posto que no Id. 5808515 – 

Pág. 2 consta que contratualmente foi estipulado em 3,62% ao mês, 

enquanto a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações 

da mesma espécie, no mesmo período, era de 3,43% ao mês, de modo que 

não tem cabimento a assertiva firmada pela parte autora aduzido no 

documento Id. 5805684 – Pág. 3, de que a taxa média aplicada deveria ser 

de 2,01% ao mês. Levando-se em conta que a taxa média apontada pelo 

Banco Central do Brasil não deve ser utilizada como fator de tabelamento, 

e sim como parâmetro a indicar qual a média praticada pelas instituições 

financeiras no período, por encontrar-se pactuado em patamar muito 

próximo, tenho que não há o que ser alterado, já que não demonstrada 

prática abusiva pelo Banco. Destaco, no mais, que apesar de pugnar pelo 

afastamento da TR, por não ter sido este encargo objeto de ajuste entre 

as partes, não há ensejo à discussão a respeito. DOS DESCONTOS EM 

CONTA CORRENTE Quanto ao ponto, destaco que, na forma relatada pela 

a autora, que recebe proventos do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura 

Municipal de Cuiabá, após o atraso no pagamento do contrato de 

empréstimo firmado entre as partes, foi surpreendida com três descontos 

em sua conta corrente, apropriando-se a instituição financeira, na 

oportunidade, de seus proventos integrais. Embora a inicial aborde a 

ocorrência de três retenções, da documentação coligida com a exordial, é 

possível verificar na cópia do Extrato Id. 5548566 – Pág. 2, que aos 

10/02/2017 foi lançado o crédito intitulado “Recebimento de Proventos” em 

R$ 3.473,55 e, na mesma data, debitado o mesmo valor de R$ 3.473,55 a 

título de “Pgto CDC Renovação”. Da mesma sorte, no Extrato Id. 5548566 – 

Pág. 3, que aos 23/02/2017 foi lançado o crédito intitulado “Recebimento 

de Proventos MUNICÍPIO DE CUIABÁ” em R$ 2.036,95 e, na mesma data, 

debitado o mesmo valor de R$ 2.036,95 a título de “Pgto CDC Renovação”. 

No que tange ao ato perpetrado, qual seja, o de a instituição reter o salário 

em conta corrente para o recebimento de empréstimo, em fevereiro do ano 

em curso o Superior Tribunal de Justiça emitiu a Súmula n. 603, nos 

seguintes termos: Súmula 603 – “É vedado ao banco mutuante reter, em 

qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de 

correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja 

cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por 

margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que 

possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”. 

Destaco que esta orientação tem como precedentes originários os 

seguintes julgados: "[...] 'Ainda que expressamente ajustada, a retenção 

integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste 

com a instituição bancária enseja a reparação moral' (AgRg nos EDcl no 

AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

DJe 29/10/2012). [...]" (AgRg nos EDcl no AREsp 425992 RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, 

DJe 10/02/2015). "[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a 

apropriação do salário, depositado em conta-corrente, para a satisfação 

de saldo negativo existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do 

crédito por meio de cobrança judicial. [...]" (AgRg nos EDcl no AREsp 

429476 RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

18/09/2014, DJe 03/11/2014). "[...] Ainda que expressamente pactuado 

pelo cliente que quaisquer valores depositados em sua conta corrente 

possam ser utilizados para o pagamento do débito contraído, a retenção 

integral de seu salário pela instituição financeira para esse fim resulta em 

ilícito passível de indenização por dano moral. [...]" (AgRg no AREsp 

175375 RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013) "[...] A retenção de salário do 

correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque 

especial, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de 

legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de 

seu crédito pelas vias judiciais. 2. 'Não é lícito ao banco valer-se do salário 

do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para 

cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da 

dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao judiciário é lícito penhorar 

salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.' [...]" (AgRg 

no REsp 876856 MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013) "[...] 

Inadmissível a apropriação, pelo banco credor, de salário do correntista, 

como forma de compensação de parcelas inadimplidas em contrato de 

mútuo. [...]" (AgRg no REsp 975464 SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 02/05/2011) 

"[...] Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o 

desconto em conta-corrente de valores referentes a salários ou outra 

verba alimentar para pagamento de empréstimo, situação que se distingue 

do contrato de mútuo com cláusula de desconto em folha de pagamento. 2. 

In casu, o acórdão recorrido assenta tratar-se de descontos em 

conta-corrente em que são creditados os salários da parte agravada, 

razão pela qual é inviável a sua reforma, uma vez que decidiu em 

consonância com a orientação desta Corte Superior de Justiça. [...]" 

(AgRg no REsp 1108935 RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 26/09/2012) "[...] CONTRATO DE 

MÚTUO. DEDUÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA, A TÍTULO DE 

COMPENSAÇÃO, DE VALORES INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 

Inadmissível a apropriação, pelo banco credor, de salário do correntista, 

como forma de compensação de parcelas inadimplidas de contrato de 

mútuo. [...]" (AgRg no REsp 1214519 PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 
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TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 28/06/2011) "[...] A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a instituição 

financeira credora retenha valores decorrentes de salário ou vencimentos 

do devedor depositados em sua conta para se creditar de débitos 

contratuais. [...]" (EDcl no REsp 988178 PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011) "[...] 

BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do devedor. O banco não 

pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários, 

na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato 

bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato de 

adesão. [...]" (REsp 492777 RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, 

QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2003, DJe 01/09/2003) "[...] 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA DE CORRENTISTA. RETENÇÃO 

INTEGRAL DE VENCIMENTOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Ainda que 

expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com 

o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a 

reparação moral. [...]" (REsp 595006 RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJe 18/09/2006) "[...] 

Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo 

garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo 

em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve 

desconto integral dos proventos de aposentadoria depositados em conta 

corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Os proventos advindos de 

aposentadoria privada de caráter complementar têm natureza 

remuneratória e se encontram expressamente abrangidos pela dicção do 

art. 649, IV, CPC, que assegura proteção a 'vencimentos, subsídios, 

soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, 

pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e 

destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'. - Não é lícito 

ao banco reter os proventos devidos ao devedor, a título de aposentadoria 

privada complementar, para satisfazer seu crédito. Cabe-lhe obter o 

pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito 

penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. – 

Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de 

correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição 

bancária enseja a reparação moral. [...]" (REsp 1012915 PR, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 

03/02/2009) "[...] Não se confunde o desconto em folha para pagamento 

de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que 

encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, 

onde houve desconto integral do salário depositado em conta corrente, 

para a satisfação de mútuo comum. - Não é lícito ao banco valer-se do 

salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, 

para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento 

da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar 

salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. – Ainda que 

expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com 

o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a 

reparação moral. [...]" (REsp 1021578 SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/06/2009) Da súmula em 

destaque, bem assim dos precedentes jurisprudenciais que a 

antecederam e que serviram de parâmetro à sua emissão, se infere que a 

conduta perpetrada pela instituição financeira, de se apropriar da 

integralidade do salário da autora para quitação de débito contraria o art. 

7º, X, da Constituição Federal, que trata da proteção ao salário, senão 

vejamos: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: X - proteção do 

salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;” Da mesma 

sorte, há de se destacar o art. 833, IV, do CPC: “Art. 833. São 

impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, 

as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 

pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade 

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

ressalvado o § 2º;” De tal sorte, não cabe a instituição financeira, ainda 

que com amparo em contrato com cláusula contratual autorizadora, 

efetuar o desconto integral do salário do consumidor, ante a manifesta 

abusividade de tal disposição, competindo ao Banco o ajuizamento de 

ação objetivando o recebimento do seu crédito. Como afirmou a Min. 

Nancy Andrighi, “Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, 

não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.” (Resp 1.012.915/PR) 

Considerando o fato de restar consignada a vedação ao banco mutuante 

reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de 

correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, não cabe discussão 

acerca de sua redução ao percentual de 30%. Desta feita, restando 

sedimentada a orientação firmada pelo Colendo STJ, quanto a ilegalidade 

do ato praticado pelo réu, entendo por bem rever a decisão Id. 5837802 

para conceder parcialmente a tutela antecipada almejada, para que este 

efetue, imediatamente, a devolução dos valores debitados na conta 

corrente da autora e devidamente comprovados nos autos, atualizados 

com juros de mora computados da citação e correção monetária pelo INPC 

do ajuizamento da ação. Também como consequência, revela-se 

manifesta a caracterização dos danos morais, notadamente em se 

tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio de a 

Súmula n. 297/STJ, e por ser a responsabilidade contratual do Banco 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de 

culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos/falhas 

decorrentes dos serviços que lhes presta. Assim o disposto no art. 14 do 

CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Sendo assim, os requisitos para a configuração da responsabilidade são a 

falha na prestação do serviço, que se deu mediante o ato ilícito perpetrado 

ao reter o salário da autora e o patente dano provocado, que teve privado 

o acesso a sua verba alimentar. resta evidenciado que o ato em exame 

caracteriza dano in re ipsa, o qual se presume, prescindindo de prova 

quanto ao prejuízo concreto, notadamente por ser notório os funestos 

dissabores advindos de tal ato, capaz de abalar a estrutura psíquica e 

emocional do homem médio. Sobre o conceito, Carlos Roberto Gonçalves 

leciona que: "o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que 

visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, 

a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria 

imagem). O dano moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente 

à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um 

menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova 

prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um 

bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse 

patrimonial". (Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. 

de acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549 No 

ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho tem-se, igualmente, a compreensão 

da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral puro (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100): 

“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode 

ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do 

dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima 

comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, 

documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o 

repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o 

que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano 

moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca 

ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria 

ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti que decorre das regras de experiência comum”. Posto isso, 

inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando ao réu o 

dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano in re ipsa e o ato 

praticado, que ultrapassou o “mero aborrecimento”. Quanto ao valor da 

indenização do dano moral, a doutrina e jurisprudência atual orientam que 

este deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, levando-se em 

conta a capacidade econômica das partes e às peculiaridades de cada 

caso, não podendo servir como fonte de enriquecimento ilícito ou, por 

outro cariz, ser de valor irrisório à parte contrária, ao ponto de não surtir 

qualquer efeito. Em se tratando de ação de indenização em que o valor 

pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua fixação é relegada ao 

prudente arbítrio do juiz, em face das orientações acima esposadas, 

impõe-se que esta se dê por arbitramento. Assim, tenho que a quantia de 

R$ 5.000,00, compõe indenização razoável e satisfatória ao dano 

provocado. Lado outro, considerando revelar-se manifesta a existência do 

débito em aberto, compete ao juízo, à luz do princípio da efetividade da 
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jurisdição, fazer com que o processo realize, de forma eficiente e 

tempestiva, o seu fim específico, qual seja, a tutela do direito material, 

assegurando o cumprimento da obrigação por ambas as partes. Isso 

porque, não basta que os magistrados findem com um processo, 

deliberando sobre a pretensão nele esboçada, pois conforme assevera 

Carnelutti, “sendo praticamente possível, o processo deve dar a quem tem 

um direito tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tem direito de obter”. A 

moderna concepção da efetividade da jurisdição, amparado no art. 461, § 

5º do CPC, bem assim o poder geral de cautela conferido ao juiz, consiste 

na necessidade de providências com as quais o titular do direito material 

sofra minimamente os efeitos do inadimplemento. Por tais razões, 

determino que do valor a ser restituído à autora seja abatido no “quantum” 

remanescente à integral quitação do contrato. Já no que tange ao 

pagamento em dobro do que foi cobrado indevidamente, há de se ter em 

vista que, conforme o posicionamento sedimentado pelo STJ, não basta a 

mera cobrança indevida, mas sim há de se comprovar a má-fé da parte 

contrária. Nesse sentido, é a orientação deste insigne Tribunal, conforme 

a tese esposada pelo Des. Orlando de Almeida Perri, no Recurso de 

Apelação Cível Nº 31439/2010: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR 

COMO LITIGANTE DE MÁ FÉ E À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

COBRADO – INSURGÊNCIA LIMITADA A ESSA RESTITUIÇÃO – RECURSO 

PROVIDO. A penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor tem como pressupostos tanto a cobrança 

quanto o pagamento indevidos, conforme ensinam a doutrina e a 

jurisprudência. Assim, deve ser afastada no caso concreto, eis que não 

verificado o pagamento indevido.” Neste voto, fundamenta o relator que, 

para a aplicação da penalidade disposta no art. 42, parágrafo único, do 

CDC, dispositivo mais abrangente que o art. 940 do CC, há de ter ocorrido 

o efetivo pagamento em excesso, senão vejamos o disposto no relatório: 

“Comentando esse dispositivo, James Eduardo Oliveira ensina que ‘a 

punição imposta pelo art. 42, parágrafo único, da Lei Protecionista, tem 

como premissas a irregularidade da cobrança e o pagamento indevido 

realizado pelo consumidor, ressaltando, adiante, que a norma traduz 

punição que tem como premissas a irregularidade da cobrança e a 

concretude do pagamento indevido, o que significa que sem que tenha 

havido pagamento de dívida inexistente ou pagamento superior ao 

quantum devido, deixa de existir o substrato fático explicitamente 

contemplado na norma de regência’ (Código de Defesa do Consumidor: 

anotado e comentado: doutrina e jurisprudência. 4ª edição. São Paulo: 

Editora Atlas, 2009. Página 462).” Todavia, tem-se que no caso dos autos 

a instituição financeira efetuou a cobrança na forma entabulada em 

contrato, considerada abusiva apenas nesta oportunidade, tenho que por 

tais razões não merece acolhimento esta pretensão. Também nessa 

vertente, a orientação do STJ: “DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR 

INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A 

jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme 

no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento 

indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1199273/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados por ROSINETE MARIA DE ARAÚJO em face de BANCO 

DO BRASIL S/A, para conceder neste ato a tutela de urgência invocada, 

para que o réu proceda a restituição, no prazo de 48 horas, dos valores 

debitados na conta corrente da autora, atualizados com juros de mora 

computados da citação e correção monetária pelo INPC do ajuizamento da 

ação, com a abstenção de novas retenções, bem assim da negativação 

do nome da autora, e condeno o réu ao pagamento de indenização por 

danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00 corrigido com juros de mora de 

1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), 

devendo tal valor ser utilizado para ser abatido no saldo devedor em 

aberto. Por ter a autora decaído de menor parte, condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de julho de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito
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IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025959-54.2017.8.11.0041. AUTOR: LEDA REGINA MARTINS 

DA SILVA RÉU: BANCO BMG Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por LEDA REGINA MARTINS DA 

SILVA em face de BANCO BMG S/A, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando a autora que em dezembro/2011 firmou com o réu um 

empréstimo consignado no valor de R$ 3.147,00, a ser pago em 36 

parcelas de R$ 133,74 (somando o importe de R$ 4.814,64), e ao procurar 

a instituição financeira, foi informada do saldo devedor de cerca de R$ 

5.000,00, anunciando o réu se tratar de contrato de cartão de crédito, sem 

que jamais tenha recebido um cartão, tampouco o utilizado, acreditando 

por todo este período que tinha firmado um de empréstimo, assinando para 

tanto o contrato em branco. Discorre sobre a relação de consumo entre as 

partes, aventando a violação ao princípio da boa-fé objetiva, a 

onerosidade excessiva, o enriquecimento sem causa, violação ao princípio 

da informação ao consumidor e do uso de publicidade enganosa, 

objetivando: - o recebimento de indenização por danos morais em R$ 

30.000,00; - a declaração de nulidade do contrato e de sua quitação, por 

já ter pago até junho/2017 a soma de R$ 7.880,24; - a repetição do indébito 

quanto ao que foi pago a maior; - em antecipação de tutela, a suspensão 

dos descontos em sua folha de pagamento e abstenção de anotação em 

cadastros de inadimplentes; - a inversão do ônus da prova; - a concessão 

das benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 30.000,00 e acostou os documentos Id. 

9566761 a 9566874. Na decisão Id. 10055123 foram indeferidos os 

pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a assistência 

judiciária e fixada a inversão do ônus da prova, sendo na oportunidade 

designada audiência de conciliação, realizada sem êxito na composição 

entre as partes (Id. 11869464). O réu foi citado (Id. 11894420) e em 

contestação Id. 11808051 discorre sobre a legalidade da modalidade 

contratual adotada, sobre a qual não pairam dúvidas e a autora tinha pleno 

conhecimento, discorrendo sobre a regularidade do contrato vigente, 

agindo no exercício regular do seu direito, e aduz que: - é inviável a 

revisão de cláusulas contratuais, invocando o princípio “pacta sunt 

servanda”; - não estão caracterizados os pressupostos da 

responsabilidade civil, restando desacertada a pretensão de indenização 

por danos morais; - não se fala em repetição do indébito; - não se aplica a 

inversão do ônus da prova; Rechaça o cálculo apresentado, a 

documentação que segue a inicial e, ao final, pleiteia pela improcedência 

da ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da 

sucumbência e, no caso de acolhimento da pretensão inicial, seja a autora 

compelida a depositar em juízo o crédito disponibilizado em compras ou a 

compensação de tal valor. Impugnação à contestação Id. 11917842. É o 

relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, bem como em vista de o pleiteado em 

audiência pelas partes, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Pretende a autora, por meio desta ação, a 

declaração de quitação do contrato entabulado entre as partes, com o 

recebimento das indenizações decorrentes de tal fato, ao aduzir ter 

firmado um contrato acreditando tratar-se de um empréstimo, sendo 

surpreendida com a posterior notícia de se tratar de cartão de crédito. 

Mister se faz considerar, inicialmente, que aplica-se à relação entre as 

partes as normas de proteção e defesa do consumidor, competindo ao 

fornecedor a prestação dos devidos esclarecimentos a parte consumidora 

quanto ao modo de pagamento da operação, seus encargos e seu 
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funcionamento, senão vejamos: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou 

serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento 

ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo 

prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda 

corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual 

de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade 

das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.” Do 

exame do instrumento contratual utilizado pelo réu, é possível verificar a 

dubiedade de seus termos, já que no mesmo “modelo de formulário” 

consta tanto a opção para o preenchimento de um contrato de 

“empréstimo consignado” como também o de “cartão de crédito” (Id. 

9566796), mostrando-se confuso, dando margem a dúvidas e 

incompreensões, mesmo para um consumidor instruído. Ainda, extrai-se 

que as condições gerais do contrato e os encargos cobrados, relativo ao 

“cartão de crédito”, não há esclarecimentos a contento quanto ao modo de 

pagar o alegado saldo devedor total, mas apenas a informação, no item XI 

(Id. 9566796 – Pág. 4) sobre o pagamento da fatura mínima. De toda a 

documentação encartada, em especial das faturas de cartão de crédito 

exibidas pela parte ré com a contestação (Id. 11808069) tem-se que, por 

todo o curso da relação entre as partes, a autora nunca efetuou compras 

no mercado, havendo apenas o lançamento da fatura mínima a mensal 

incidência dos juros aplicados ao saldo devedor do chamado saque em 

cartão de crédito, tornando a dívida impagável, já que mês a mês esta 

sofre acréscimo. Há de se ter em vista que na modalidade contratual 

“cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou 

saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria instituição 

financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo, em que 

a instituição financeira credita determinado valor na conta do tomador do 

empréstimo, de conseguinte é nítida caracterização de se tratar de um 

contrato dúbio, confuso e mal elaborado. Agindo assim, patente a violação 

ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no 

art. 46 do CDC, senão vejamos: “Art. 46. Os contratos que regulam as 

relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for 

dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou 

se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance.” Isso porque, faz-se necessário, 

nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e 

redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, 

devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange 

ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público 

consumidor, exigindo-se-lhes a observância dos princípios da informação 

e transparência, assentados também no art. 4º da Lei 8.078/90, in verbis: 

“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”. Faço constar que, a despeito da tese, com a qual 

coaduno, de que ao assinar contrato em branco a parte consumidora 

outorga poderes à parte contrária de preencher o contrato na forma que 

bem entender, no caso dos autos a autora demonstrou ter sido ludibriada 

pela instituição financeira, já que o pacto em tela tinha todas as 

características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, 

modalidade manifestamente desvantajosa à parte. Conforme o 

posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da 

Súmula n. 479, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Desta sorte, extrai-se 

dos elementos probatórios dos autos que a autora nunca teve a intenção 

de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu, visto que 

jamais o utilizou para compras no mercado, sendo induzida a erro quanto 

ao objeto da contratação, diante da falta de informação adequada e clara, 

acreditava estar contratando um empréstimo consignado e quitando as 

prestações mediante descontos em seus proventos, enquanto, em 

verdade, incidiam encargos excessivos em razão do pagamento mínimo da 

fatura. Por restar evidenciada a conduta abusiva do fornecedor, que 

obtém lucro exagerado com a operação e impõe onerosidade excessiva 

ao consumidor, e o vício de consentimento capaz de invalidar o contrato 

de cartão de crédito consignado firmado pelas partes, outra solução não 

resta senão a de acolher o pleito de considerar o contrato como sendo de 

empréstimo consignado. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO 

NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - 

EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações 

confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o 

consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado 

pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo 

consignado. Todavia, desde outubro de 2015, o consumidor bancário 

sujeitou-se ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, 

mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio 

como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso 

concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio 

jurídico bancário, pois o consumidor assinou documento sem 

preenchimento acreditando ter celebrado empréstimo consignado, quando, 

na verdade, a operação consistia na liberação de cartão de crédito, com 

limite para compras e saques, além da consignação do pagamento em seu 

benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço 

bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo 

manifestada pelo consumidor, devendo ser tratado como típico Contrato de 

Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade 

com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente 

a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo 

cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 - Estando 

configurada a ofensa à honra do consumidor, é de rigor a condenação da 

Instituição Bancária ao pagamento de danos morais. 5 - Havendo a 

sucumbência mínima dos pedidos iniciais, é de rigor a inversão do ônus 

sucumbencial em face do Banco.”(TJMT - Ap 105561/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018). 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAIS - SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

DESCONTO MÍNIMO DA FATURA MENSAL - DÍVIDA INSOLÚVEL - ABUSO 

E ONEROSIDADE EXCESSIVOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE 

MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – 

AFASTAMENTO - REPETIÇÃO EM DOBRO A SER APURADO EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sendo inequívoca a relação de consumo entre as partes, incide 

as normas do CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ. No caso dos autos, 

o consumidor foi levado a imaginar que celebraria um contrato de 

empréstimo, quando na verdade se trata de um contrato atípico de cartão 

de crédito, com desconto em seu vencimento, sobre o valor mínimo da 

fatura, fato este confessado na contestação. O banco apelado deixou de 

informar ao autor/apelante, de forma clara e específica, que ele não 

estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de 

crédito. Igualmente, faltou informação de que os descontos se dariam 

sobre o valor mínimo da fatura. O aludido contrato bancário (cartão de 

crédito consignado em folha de pagamento) levou, mensalmente, ao 

refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não 

discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente 

onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos 

realizados em sua conta, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o 

passar do tempo. A conduta do apelado é abusiva, pois, violou os 

princípios da probidade e boa-fé, o que impõe a adequação do contrato em 

questão reconhecendo-o como contrato de mútuo com consignação em 

folha de pagamento, e não de saque com cartão de crédito, permitindo 

aplicar ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em 

relação aos encargos pertinentes. Nessas circunstâncias, a exemplo do 

procedimento que se tem adotado nos casos em que se discute a fixação 

da taxa de juros, quando o contrato não é juntado aos autos, tem-se por 

paradigma a taxa média praticada pelo mercado ao tempo da formalização 

da avença. Não há pactuação expressa da capitalização de juros, nem 

mesmo na forma de duodécimo, devendo, portanto, ser afastada a 

incidência do referido encargo, em qualquer periodicidade. Se apurado 

que a parte autora efetuou algum pagamento a maior, a ela deverá ser 

compensada e/ou restituída, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo 
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único, do CDC, podendo ser apurado em sede de liquidação de sentença, 

inclusive se já houve o adimplemento integral da dívida. O desconto 

indevido realizado nos vencimentos do autor/apelante certamente acarreta 

abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a 

indenização por dano moral, aqui fixada em R$ 8.000,00.”(TJMT - Ap 

109495/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

29/11/2017). Diante de a abusividade perpetrada, o contrato entabulado 

entre as partes deve ser tido como crédito pessoal consignado 

(servidores públicos), a fim de afastar o manifesto abuso praticado 

mensalmente pelo réu, que a cada mês “refinanciava” o valor total da 

dívida, com o desconto do pagamento mínimo do cartão. Como 

consequência, na forma dos julgados acima carreados, determino na fase 

de cumprimento de sentença o cálculo dos juros remuneratórios relativos 

aos contratos de crédito consignado aplicados no mesmo período, sem 

capitalização, conforme assentamento do Banco Central do Brasil, em 

1,96% ao mês, na forma do posicionamento sumulado pelo C. STJ: Súmula 

530: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de 

juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta 

de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, 

divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo 

se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. Após o cálculo, em 

liquidação de sentença, sendo apurado o pagamento a maior, como 

indicam todas as provas, o excedente deve ser devolvido em dobro, como 

determina o art. 42 do CDC, ante a comprovada má-fé da instituição 

financeira. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR 

COMO LITIGANTE DE MÁ FÉ E À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

COBRADO – INSURGÊNCIA LIMITADA A ESSA RESTITUIÇÃO – RECURSO 

PROVIDO. A penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor tem como pressupostos tanto a cobrança 

quanto o pagamento indevidos, conforme ensinam a doutrina e a 

jurisprudência. Assim, deve ser afastada no caso concreto, eis que não 

verificado o pagamento indevido.” “DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR 

INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A 

jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme 

no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento 

indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1199273/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA) No que tange aos danos morais, em se tratando de relação 

consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e 

considerando que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos 

termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados por defeitos/falhas decorrentes dos 

serviços que lhes presta. Assim o disposto no art. 14 do CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Resta 

evidenciada a falha na prestação do serviço, ao efetuar por meses e, 

quiçá, por anos a fio sem nunca conseguir pagar o débito contratado em 

tais termos, não há como alegar o mero aborrecimento, já que os 

representantes legais da instituição financeira agiram de forma ardil e 

causaram prejuízo a autora, que ultrapassam a média. Sobre o conceito, 

Carlos Roberto Gonçalves leciona que: "o dano moral direto consiste na 

lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a 

integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os 

sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste na 

lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos 

patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou 

melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, 

devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do 

fato lesivo a um interesse patrimonial". (Carlos Roberto Gonçalves. 

Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. de acordo com o novo código civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 549 No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho 

tem-se, igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, quando 

se trata de dano moral puro (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 

2ª tiragem, 2004, p. 100): “...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em 

outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do 

próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência 

comum”. Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, 

fixando ao réu o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano 

in re ipsa e o ato praticado, que ultrapassou o “mero aborrecimento”. 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

DECADÊNCIA. AGÊNCIA VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO 

FINANCIMENTO. EQUÍVOCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO 

MORAL. 1. Possuem legitimidade ativa todos os fornecedores de produtos 

ou serviços encontrados na cadeia de consumo, que respondem de forma 

solidária pelos danos causados aos consumidores. 2. O prazo 

decadencial previsto no art. 26 do CDC não se aplica para as demandas 

nas quais se busca a indenização por supostos gravames de ordem 

material e moral decorrentes de defeito apresentado no veículo adquirido 

ou de falha na prestação do serviço. 3. Se os fornecedores formalizam 

conpra e venda de veículo por meio da assinatura de contrato em branco 

pelo consumidor, culminando em equívoco na elaboração a posteriori pela 

instituição financeira, que inclui bem diverso daquele efetivamente 

adquirido, alterando-se também o preço ajustado, configurada está a falha 

na prestação de serviços, gerando o dever de indenizar. A indenização 

por dano moral deve encontrar valor justo e razoável.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0069.07.020753-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2014, publicação da súmula em 

17/06/2014) “CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELAÇÃO - 

PROPOSTA DE FINANCIAMENTO APRESENTADA - PREENCHIMENTO 

POSTERIOR DE CONTRATO ENTÃO ASSINADO "EM BRANCO" - PREÇO 

DIVERSO COBRADO QUANDO DO PREENCHIMENTO - MÁ-FÉ 

EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - MAJORAÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO 

E RECURSO ADESIVO PROVIDO. - Uma vez que o preço pactuado na 

proposta constitui condição determinante de realização do negócio, 

impõe-se a responsabilização da instituição financeira pelo prejuízo 

experimentado pelo cliente, quando o valor cobrado se deu de forma 

diversa da prometida na proposta, que corresponde à diferença entre o 

preço pactuado/prometido ao autor e o efetivamente cobrado, com a 

condenação da financeira a restituir em dobro ao cliente os valores 

cobrados a mais, dada a evidente má-fé verificada in casu. - A 

indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido deve ser 

estabelecida em valor suficiente e adequado para a compensação dos 

prejuízos por ele experimentados e para desestimular a prática reiterada 

da conduta lesiva pelo ofensor, não se podendo prestar, entretanto, para 

o enriquecimento ilícito daquele.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.10.050687-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2012, publicação da súmula em 

16/03/2012) Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e 

jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com 

razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica 

das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como 

fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à 

parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito. Em se tratando de 

ação de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente 

estimativo, já que sua fixação é relegada ao prudente arbítrio do juiz, em 

face das orientações acima esposadas, impõe-se a fixação do montante 

da indenização por arbitramento. Assim, tenho que a quantia de R$ 

10.000,00, compõe indenização razoável e satisfatória ao dano 

provocado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LEDA REGINA 

MARTINS DA SILVA em face de BANCO BMG S/A, para condenar o réu ao 

pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00, 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 

219 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do 

arbitramento (Súmula 362/STJ), competindo na fase de liquidação de 
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sentença a verificação da quitação do contrato, mediante a aplicação, 

sobre o valor contratado, de juros remuneratórios de 1,96% ao mês, sem 

capitalização, com a devolução em dobro do que foi pago a maior, 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e 

correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o deferimento, 

em sentença, do pedido de imediata suspensão dos débitos em sua folha 

de pagamento. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de julho de 

2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003218-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003218-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KASUAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se na petição de Id 12676899 que as partes entabularam acordo, 

com a finalidade de encerrar o presente litígio. Destaco que, conforme o 

art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput 

do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido". Desta 

feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo 

legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 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: 1008482-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

TARCISO SILVA DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008482-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: TARCISO SILVA 

DE MATOS Vistos. Da análise dos autos, verifica-se na petição de Id 

13456484 que as partes entabularam acordo, com a finalidade de encerrar 

o presente litígio. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, 

estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, 

que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as 

sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido". Desta feita, ante a juntada do termo de 

acordo, bem como da restituição do veículo de Id 13456500 HOMOLOGO o 

acordo de vontades e JULGO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, 

fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a renúncia do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008972-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO PETRONILIO DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008972-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS 

S/A REQUERIDO: GONCALO PETRONILIO DE MIRANDA Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por ITAU 

SEGUROS S/A em face de GONCALO PETRONILIO DE MIRANDA, ambos 

qualificados nos autos em referência, relatando que as partes firmaram o 

Contrato de Financiamento com cláusula de alienação fiduciária nº 

000.01918.357.00 do veículo CHEVROLET MONTANA, Placa JYJ 8493 

descrito na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o requerente pela 

concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da 

ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a 

condenação do requerido em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à 

causa o valor de R$ 13.553,30. A liminar foi deferida na decisão de Id: 

9710699, e a apreensão do bem ocorreu em 01 de dezembro de 2018, 

conforme se infere do auto de busca e apreensão de Id: 10940770, tendo 

o requerido sido citado no mesmo dia. No entanto, em que pese 

devidamente citado, o requerido deixou de se manifestar, conforme se 

infere da certidão de decurso de prazo de Id: 14364915. É o breve relato. 

Decido. Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo 

do direito do autor encontra ressonância na documentação que 

acompanha a inicial. Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há de se 

considerar o resultado fático da sentença em análise, quanto à 

manutenção do contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que 

julga procedente o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual entre as partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 

determina que: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A 

rescisão contratual decorre do inadimplemento do devedor em relação às 

prestações assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena 

do credor sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual 

existente entre partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser 

destinado ao abatimento do montante devido, salientando que subsistindo 

o débito ou existindo crédito em favor do devedor, esse poderá ser 

cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. Vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO 

DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, como 

corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a consolidação da 

posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em face do 

inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a sentença 

que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071369698, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto 

Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO 

DE NORMALIDADE DO CONTRATO - MORA CONSTITUIDA - 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – 

INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM PARA EVENTUAL 
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RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO 

IMPROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em 

purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária nos termos do art. 

3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 

1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a 

ausência de abusividade contratual no período de normalidade, 

autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor 

fiduciário e consequente rescisão contratual. Somente se apura a 

existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a 

amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º 

do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a condenação do proprietário 

fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas”. (Ap 68857/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 14/04/2016) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO 

CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como consequência lógica, a rescisão contratual, em 

razão da consolidação da posse e do domínio em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, 

JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e Apreensão, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do 

valor da causa devidamente atualizado. Por derradeiro, intimo a Instituição 

Financeira para, em 15 dias depositar o valor referente às diligências 

complementares efetuadas e descritas na certidão de Id 14364915. Em 

caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para adotar as medidas 

cabíveis para recebimento de seu crédito. Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012919-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAILZA LOPES 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: 1012919-05.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: DAILZA LOPES DOS SANTOS Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por AYMORÉ em face 

de DAILZA LOPES DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos em 

referência, relatando que as partes firmaram o Contrato de Financiamento 

com cláusula de alienação fiduciária nº 20025317743 do veículo 

VOLKSWAGEN GOL, Placa NJN2228 descrito na inicial. Ante a 

constituição em mora, pleiteou o requerente pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

do requerido em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 1.555,56, corrigida para R$11.898,66 ID.6754935. A liminar foi 

deferida na decisão de Id: 10012917, e a apreensão do bem ocorreu em 

10 de novembro de 2017, conforme se infere do auto de busca e 

apreensão de Id: 10731655, tendo a requerida sido citada no mesmo dia, 

no entanto, deixou de se manifestar, conforme se infere da certidão de 

decurso de prazo de Id: 14364067. É o breve relato. Decido. Considerando 

que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, 

com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito do autor 

encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial. Deste 

modo, de rigor a procedência do feito. Há de se considerar o resultado 

fático da sentença em análise, quanto à manutenção do contrato. 

Inicialmente, não é extra petita a sentença que julga procedente o pleito de 

busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as partes. O 

art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual decorre do inadimplemento 

do devedor em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena do credor sobre o bem alienado causa 

o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, e que o saldo 

da alienação do bem deverá ser destinado ao abatimento do montante 

devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor 

do devedor, esse poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de 

sentença. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como corolário lógico, a rescisão contratual, tendo 

em vista a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 
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extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas. Por fim proceda-se a comunicação 

devida, no que tange a complementação da diligência. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025783-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATYA APARECIDA ROMPATE BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025783-75.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KATYA 

APARECIDA ROMPATE BATISTA Vistos. Tratam-se os autos de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em face de KATYA APARECIDA ROMPATE BATISTA. 

Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário ação de busca e apreensão n° 

1003310-61.2018.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 29 de maio de 2017 e extinta 

aos 18 de agosto 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 3ª 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 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de 

julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003931-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DE LARA 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: 1003931-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: SIDNEY DE LARA 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. 12617008, 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, 25 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022018-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NILZA LIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022018-33.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MARIA NILZA LIRA RODRIGUES 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. 11749761, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito concernente à baixa nos 

restritivos em nome do requerido oriundos desta demanda, bem como de 

expedição de ofício ao Detran/MT para desbloqueio do bem, haja vista a 

inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a renúncia do 

prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026917-40.2017.8.11.0041

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:

NILZABETE CAMPOS DE SOUSA 34066667104 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026917-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NILZABETE CAMPOS DE 

SOUSA 34066667104 Vistos. Tendo em vista o contido no despacho ID. 

10228654, do qual foi intimado o autor para esclarecer a razão de duas 

ações com o mesmo objetivo, uma das quais já havia recuperado o bem, 

com purgação da mora da parte devedora, com sentença de mérito em 

18/09/2017, movimentando o judiciário com dois processos, um dos quais 

sem objeto, preferindo o silêncio, quanto as explicações devidas, procedo 

a extinção desta, no entanto, DETERMINO o encaminhamento à OAB de 

cópia destes autos e do 1020033-92.2017.8.11.0041 que tramitou na 4ª 

VEDB, para as medidas que julgarem cabível ao caso. 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 
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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. 11749761, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro 

o pleito concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido 

oriundos desta demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT 

para desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Com relação ao pleito de expedição de ofício ao 

Departamento de Trânsito para que proceda ao desbloqueio no registro do 

veículo, indefiro, haja vista a ausência de determinação do Juízo nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016778-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE COSTA SOARES 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: 1016778-29.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: ELAINE COSTA SOARES LIMA 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. 11749761, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Ante a desistência de prazo recursal, arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de julho 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012321-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARIMBOS MATO GROSSO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012321-51.2017.8.11.0041. AUTOR: CARIMBOS MATO 

GROSSO LTDA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL SA Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CARIMBOS 

MATO GROSSO LTDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando o autor que firmaram as 

partes uma Cédula de Crédito Comercial n° 40/02136-X, Termo de Adesão 

ao regulamento do Cartão BNDES nº 004.611.670, Cédula de Crédito 

Bancário nº 004.616.608, Cédula de Crédito Industrial nº 40/02044-4, 

Contrato de Abertura de Crédito - BB Crédito Empresa nº 004.614.035, e 

que a falta de esclarecimento ao consumidor quanto ao contrato de 

renegociação n. 004.616.608, originado dos pactos pretéritos. Por 

constatar a abusividade praticada pela instituição financeira, pretende a 

revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, 

objetivando: - o expurgo da comissão de permanência, que não pode 

cumular com outros encargos, quanto a Cédula de Crédito Comercial n° 

40/02136-X, Cédula de Crédito Industrial nº 40/02044-4, Cédula de Crédito 

Bancário nº 004.616.608, Contrato de Abertura de Crédito - BB Crédito 

Empresa nº 004.614.035; - o afastamento da prática de capitalização de 

juros na Cédula de Crédito Comercial n° 40/02136-X, Cartão de Crédito 

Ourocard Empresarial e Contrato de Abertura de Crédito - BB Crédito 

Empresa nº 004.614.035; - a limitação dos juros remuneratórios à taxa 

média de mercado na Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.608 em 

27,93% aa, Contrato de Cartão de Crédito BNDES e o afastamento da 

TJLP, cumulada com juros remuneratórios na Cédula de Crédito Industrial 

nº 40/02044-4; - a caracterização da mora da parte credora, afastando a 

cobrança dos encargos moratórios; - a inversão do ônus da prova, com a 

exibição de documentos; - o recebimento de indenização por danos 

morais; - em antecipação de tutela, a autorização para consignação da 

parcela no valor que entende devido, e vedação de anotação em 

cadastros de inadimplentes; - a repetição do indébito; - a concessão das 

benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 80.000,00 e acostou os documentos Id. 

6144697 a 6162740. Na decisão Id. 6685587 foi facultada a emenda da 

inicial, para demonstração dos requisitos ensejadores da assistência 

judiciária e determinada a cópia integral de todos os contratos que 

pretende revisar, efetuando o autor a emenda Id. 6804252 e documentos 

que seguem. Na decisão Id. 9573757 foram indeferidos os pedidos 

formulados em tutela antecipada, autorizado o pagamento das custas ao 

final e designada audiência. O réu foi citado (Id. 10418312) e em 

contestação Id. 10526282 aventou em preliminar a ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da ação, a impossibilidade da 

consignação em pagamento por falta de prova da recusa, que da 

narração dos fatos não decorre conclusão lógica. No mérito, aduz que: - é 

inviável a revisão de cláusulas contratuais, invocando o princípio “pacta 

sunt servanda”, não se falando em contrato de adesão; - está superada a 

tese de limitação constitucional ou legal dos juros remuneratórios, 

possuindo estes livre estipulação; - a capitalização de juros possui 

respaldo legal; - não há configuração da “mora debendi”; - é lícita a 

incidência da comissão de permanência, sendo regulares os encargos 

moratórios entabulados; - não estão caracterizados os pressupostos da 

responsabilidade civil, restando desacertada a pretensão de indenização 

por danos morais, contudo, no caso de condenação, seja o valor fixado 

mediante a utilização de parâmetros razoáveis; - não se fala em repetição 

do indébito; - não estão presentes os requisitos da tutela antecipada; - não 

se aplica a inversão do ônus da prova; Ao final, pleiteia pela 

improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus 

decorrentes da sucumbência. Impugnação à contestação Id. 10743573. Na 

audiência realizada (Id. 11580497), sem êxito na composição entre as 

partes, pugnaram as partes pela suspensão do feito por 30 dias e 

afirmaram o desinteresse na produção de outras provas. No documento 

Id. 12611764, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação das 

partes. É o relatório. Decido. Observo que a matéria posta em exame 

dispensa a produção de outras provas, em vista de o pleiteado em 

audiência pelas partes, bem como por verificar não ser o caso de 

produção de perícia contábil, já que, ao pretender a revisão de cláusulas 

contratuais, mister se faz, primeiro, que se prolate judicialmente qual a 

cláusula passível de modificação/nulidade, para então realizar o cálculo 

contábil, sendo a matéria posta em exame é eminentemente de direito. 

Assim, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Em preliminar, aventou o réu a ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da ação, a impossibilidade da 

consignação em pagamento por falta de prova da recusa, e que da 

narração dos fatos não decorre conclusão lógica. Prefacialmente, destaco 

que, a despeito da alegação do requerido de ausência de documentos, 

observo que todos os contratos que pretende o autor revisar foram 

coligidos aos autos, senão vejamos: Cédula de Crédito Comercial n° 

40/02136-X Id. 6147893 (pg. 1 a 4) e Id. 6147033 (pg. 5 a 8) e Id. 6147033 

– Pág. 7 (só a pg 1 da planilha do CET), Termo de Adesão ao regulamento 

do CARTÃO BNDES nº 004.611.670 (Id. 6804365), Cédula de crédito 

bancário nº 004.616.608 Id. 6146976 e Id. 6804290 e também o respectivo 

extrato, Cédula de crédito industrial nº 40/02044-4 (Id. 6147434), Contrato 

de Abertura de Crédito - BB Crédito empresa nº 004.614.035 Id. 6145015 e 

extratos no Id. 6162470. O pleito liminar de consignação de parcelas foi 

indeferido (Id. 9573757), de modo que não há o que se discutir quanto ao 
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ponto. A despeito da assertiva da narração dos fatos não decorre 

conclusão lógica e por falta de interesse de agir, cumpre destacar que a 

jurisprudência e doutrina pátria convergem no sentido de considerar inepta 

a inicial apenas no caso em que seja impossibilitado à parte ré a 

formulação de sua defesa, ou ainda, quando impossível a prestação 

jurisdicional, prevalecendo, em nosso ordenamento, o princípio do 

aproveitamento dos atos processuais. Destaco quanto a esta questão o 

voto vencedor do iminente DES. ESTEVÃO LUCCHESI, no julgamento do 

Recurso de Apelação Cível 1.0024.02.663233-1/002 (TJMG), por ser 

pertinente ao caso em baila: “Assim, conforme nos ensina Fredie Didier Jr., 

somente se indefere a exordial que contenha ‘defeitos que não apenas 

dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa’. (Fredie Didier Jr. 

Curso de Direito Processual Civil, volume 1. 2007 página 380). E o 

supracitado processualista registra em sua obra que: ‘Correia de Almeida 

Wambier e Talamini defendem muito bem a tese de que o indeferimento da 

petição inicial deve ser algo excepcional, somente existindo quando a 

tutela jurisdicional realmente ficar inviabilizada (Curso Avançado de 

Processo Civil, V, p. 300)’ (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual 

Civil, volume 1. 2007 página 375). De tal sorte, verifico na inicial que, 

embora por vezes repetitiva, o autor formulou os pedidos compatíveis com 

toda a matéria fática narrada na exordial, não havendo amparo a 

pretensão do réu quanto ao ponto. No mais, apesar de o réu discorrer 

sobre a imutabilidade das cláusulas livremente pactuadas e em 

consonância com a legislação em vigor, encontra-se inserto na 

Constituição Federal de 1988, entre as garantias fundamentais, dispositivo 

que assegura a intervenção do Poder Judiciário para apreciação de lesão 

ou ameaça a direito da parte (art. 5º, inciso XXXV), reforçada pelo art. 51 

da Lei Consumerista. Embora permaneça vigente o princípio da força 

obrigatória dos contratos - "pacta sunt servanda" -, este é redimensionado 

quando se constata a abusividade ou onerosidade excessiva, autorizando 

a revisão contratual. Ademais, é inconteste a incidência do CDC sobre as 

relações entre consumidores e instituições financeiras, conforme 

pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça com a emissão da Súmula n.º 

297, que dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Em face de os princípios do Direito do 

Consumidor e considerando-se que a instituição bancária é prestadora de 

serviços, indiscutível a possibilidade de se declarar a nulidade das 

cláusulas, em contrato de adesão, que possam ser consideradas iníquas 

e abusivas, colocando o consumidor em desvantagem exagerada ou que 

sejam incompatíveis com os princípios da boa-fé e da equidade (art. 51, IV, 

CDC), hoje consagrados no Código Civil Brasileiro, além de o princípio da 

função social dos contratos. Posto isso, passo ao exame do mérito da 

causa. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Pleiteia o autor pela limitação dos 

juros remuneratórios à taxa média de mercado na Cédula de Crédito 

Bancário nº 004.616.608 em 27,93% aa, e também no Contrato de Cartão 

de Crédito BNDES. Quanto a este ponto, impende considerar que está 

pacificado o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da 

inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da 

Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda 

Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 

da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao 

ano, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula 

Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o contido no 

Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. No entanto, em feitos desta 

natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os juros 

remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, apurada 

pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie. Neste 

sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça: “BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL 

DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO 

REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O 

PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - 

JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A 

MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos 

contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o 

montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no 

respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve 

limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada 

pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - 

Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for 

verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - 

JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão 

recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção 

da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste 

julgamento. – [...]” (STJ - REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010). No 

caso dos autos, observo quanto a Cédula de Crédito Bancário nº 

004.616.608 (Id. 6804290), firmada aos 15/01/2016, que os juros 

remuneratórios foram contratados em 30,452% ao ano. Embora conste em 

seus termos que a referida cédula tenha sido firmada para o pagamento 

do saldo devedor do contrato de Reescalonamento n. 4616525, sem que 

nos assentamentos do Banco Central haja previsão específica para tal 

modalidade contratual (renegociação), verifico que na exordial a autora 

pugnou por sua redução a 27,93% aa, quanto aos juros praticados a 

modalidade “capital de giro com prazo superior a 365 dias”. Levando-se 

em conta que a taxa média apontada pelo Banco Central do Brasil não 

deve ser utilizada como fator de tabelamento, e sim como parâmetro a 

indicar qual a média praticada pelas instituições financeiras no período, 

por encontrar-se pactuado em patamar muito próximo, tenho que não há o 

que ser alterado, já que não demonstrada prática abusiva pelo Banco. No 

que tange aos juros praticados no contrato de cartão de crédito BNDES, 

mister se faz destacar que, apesar de o requerente pugnar por sua 

redução à média de mercado, não colacionou nos autos provas aptas a 

corroborar a sua assertiva de que o réu praticou juros excessivamente 

onerosos, a despeito da orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

segundo a qual há necessidade de provas concretas quanto a 

abusividade dos juros. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS 

À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1.- Mantém-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa 

média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa 

discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações 

da espécie. 2.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de 

modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios 

fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido”. (AgRg no AREsp 

504.021/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

27/05/2014, DJe 09/06/2014). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS E 

LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA REPETIÇÃO DOS 

ARGUMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 

83/STJ. 1. Quando a parte, no agravo regimental, não apresenta 

argumentos aptos a modificar a decisão agravada, mantém-se o julgado 

por seus próprios fundamentos. 2. A alteração da taxa de juros 

remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração 

cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (Recurso 

Especial repetitivo n. 1.112.879/PR). 3. Nos contratos bancários firmados 

posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob 

o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que 

expressamente prevista no ajuste. A previsão, no contrato bancário, de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial 

repetitivo n. 973.827/RS). 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no 

AREsp 393.119/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 15/04/2014). Ao se ter em vista que o 

Banco Central do Brasil não disponibiliza, “em tabela”, a taxa média de 

juros praticada mês a mês quanto a esta operação – cartão BNDES, bem 

assim por ser consabido que o crédito advindo do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social é um dos mais vantajosos do 

mercado, servindo para o fomento das micro, pequenas e médias 

empresas (MPMEs) e dos microempreendedores individuais (MEIs) e os 

produtores rurais, desde que estes possuam CNPJ, não há ensejo à 

discussão quanto ao ponto. Feitas essas considerações, indefiro a tese 

de limitação dos juros remuneratórios. Concernente à utilização da TJLP na 

Cédula de Crédito Industrial nº 40/02044-4, a matéria regula-se pelo 

verbete consubstanciado na Súmula nº 288 do Superior Tribunal de 

Justiça, que reconhece a validade desta taxa como indexador de correção 

monetária nos contratos bancários “A Taxa de Juros de Longo Prazo 

(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos 

contratos bancários”. Nesse norte, contendo previsão contratual com 

estipulação da TJLP como indexador de correção monetária, e não de 

juros cumulados, e encontrando-se os juros remuneratórios abaixo de 

12% ao ano, manifesta a impropriedade da pretensão quanto a este ponto, 

ante a legalidade dos encargos firmados, senão vejamos: “APELAÇÕES 

CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - 
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CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE 

ACORDO ENTRE AS PARTES - SÚMULA Nº 93 DO STJ - TAXA DE 

COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO 

LEGAL - DEVIDA - PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12% AO ANO - 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL 

CARACTERIZADA - PRETENSÃO NÃO CONHECIDA - AFASTAMENTO DA 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE NA 

INSTÂNCIA SINGELA - FALTA DE INTERESSE - SUBSTITUIÇÃO DA TJLP 

PELO INPC - DESACOLHIDA - INDEXADOR PACTUADO - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA EMBARGANTE 

IMPROVIDO - APELO DO BANCO PROVIDO PARCIALMENTE. Os juros 

devidos na cédula de crédito comercial podem ser capitalizados 

mensalmente, desde que haja previsão contratual, por expressa 

autorização legal (art. 5º do DL nº 167/67) e Súmula nº 93 do Superior 

Tribunal de Justiça. A inexistência de vedação legal torna lícita a cobrança 

da taxa de comissão de reserva de crédito. É vedado inovar o pedido em 

matéria recursal, porque não se pode recorrer do que não foi objeto de 

discussão e decisão no Juízo singular, salvo se comprovar a 

impossibilidade de fazê-lo por motivo de força maior. Não tem interesse 

recursal o apelante que impugna fundamento da sentença que não 

motivou a sucumbência que lhe foi imposta. Estando prevista no título 

executivo, a Taxa de Juros em Longo Prazo (tjlp) pode ser utilizada como 

indexador da correção monetária, conforme entendimento sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça - STJ (Súmula nº 288). Decaindo de parte 

mínima do pedido, a parte requerida não deve ser condenada a arcar, 

reciprocamente, com os ônus sucumbenciais”. (TJMT – Recurso de 

Apelação Cível n. 98915/2007 – Relator: Des. Márcio Vidal). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO 

COMERCIAL - MULTA - QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE 

INCONFORMISMO NOS EMBARGOS - NÃO APLICABILIDADE DO 

PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 192 DA CF - QUESTÃO PREJUDICADA - 

SENTENÇA MANTEVE TAXAS DE JUROS PACTUADAS – POSSIBILIDADE 

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

INACUMULÁVEL COM CORREÇÃO MONETÁRIA - TJLP ADMITIDO COMO 

ÍNDICE DE CORREÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se a questão da multa não foi objeto 

de inconformismo nos embargos e, consequentemente, não apreciada na 

sentença ora impugnada, não poderá ser discutida em sede de recurso. 

Se a sentença manteve as taxas de juros estipuladas no contrato, a 

questão da não-aplicabilidade do parágrafo 3º do artigo 192 da 

Constituição Federal encontra-se prejudicada.A Súmula 93 do STJ dispõe 

que: "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial 

admite pacto de capitalização de juros." A Súmula 30 do STJ consigna, in 

verbis: “A comissão de permanência e a correção monetária são 

inacumuláveis.” SEGUNDA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - CLASSE II - 23 - Nº 15359/2002 - COMARCA CAPITAL. Sendo 

assim, restando firmada a taxa de juros em muito inferior ao pleiteado 

nesta ação, não se fala em redução deste índice. DA CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS Pretende o autor o afastamento da prática de capitalização de 

juros na Cédula de Crédito Comercial n° 40/02136-X, Cartão de Crédito 

Ourocard Empresarial e Contrato de Abertura de Crédito - BB Crédito 

Empresa nº 004.614.035. No tocante à capitalização de juros, há de se 

consignar que, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua 

aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-36, 

bem assim o advento do art. 28 da Lei n.º 10.931/04, que possui a 

seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 

extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja 

pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha 

de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme 

previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser 

pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de 

sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem 

como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;” 

Para a caracterização da contratação da capitalização mensal de juros, 

resta sedimentado o posicionamento de que, quando na contratação de 

prestações em valores fixos e iguais a menção à taxa mensal não 

corresponde ao duodécuplo da anual, que se mostra a maior, está o pacto 

indicando que os juros se deram de forma capitalizada. Assim o 

entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, pacificado no 

Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS - 2ª Seção, fixando na ementa, 

para efeitos do art. 543-C do CPC que: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática 

financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", 

métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao 

início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada 

taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas 

apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o 

que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento 

pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser 

cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o 

estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da 

abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 

Trata-se de posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior 

Tribunal de Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: 

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” No caso em exame, certo é que no 

Contrato de Abertura de Crédito - BB Crédito Empresa nº 004.614.035, Id. 

6145015, da forma como estipulado, com a demonstração das prestações 

em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa mensal em 

0,246%, que não correspondente ao duodécuplo da anual em 2,992%, 

mostrando-se transparente e de fácil entendimento pelo contratante que 

se deu de forma capitalizada. Logo, possível a capitalização de juros na 

forma disposta. Já com relação à Cédula de Crédito Comercial n° 

40/02136-X (Id. 6147893 e Id. 6804313), observo dos seus termos que 

não há expressa previsão da capitalização de juros, enquanto no laudo 

pericial coligido com a exordial, verifica-se, quanto ao ponto, que a perita 

contábil asseverou no Id. 6144825 – Pág. 9 a sua incidência, amparada na 

planilha Id. 6146857. De tal sorte, determino o afastamento da 

capitalização mensal de juros no pacto em comento, diante de a falta de 

expressa previsão. Por fim, Cartão de Crédito Ourocard Empresarial, 

observo que na decisão Id. 6685587 foi facultada a emenda da inicial, para 

que o autor exibisse a cópia integral de todos os contratos que pretende 

revisar, contudo, na emenda Id. 6804252 não foi coligida documentação a 

respeito desta modalidade contratual. Extrai-se, quanto a este pacto, 

apenas a juntada dos extratos Id. 6162730, que a despeito do que 

usualmente se infere das faturas de cartão de crédito, tais extratos não 

demonstram quais os encargos incidentes. Considerando ser do autor o 

ônus da prova quanto a exibição do contrato em comento, ou das faturas 

de cartão de crédito que demonstrem a prática de juros capitalizados, o 

que não foi observado pelo autor, tenho que não há ensejo ao acolhimento 

desta pretensão. DA MORA DO CREDOR Afirma o requerente que a 

cobrança de encargos abusivos afastam a sua mora, descabendo, de 

conseguinte, a sua incidência. Contudo, há de se consignar que, para que 

se configure a mora da parte credora, o que seria apto ao afastamento da 

cobrança dos encargos moratórios, deveria ocorrer, pela instituição 

financeira, a recusa injustificada do pagamento. É o que nos ensina 
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Washington de Barros Monteiro (Curso de Direito Civil - 2a. parte, 5o. vol., 

24 ed., Ed. Saraiva): “Incide o credor em mora se se recusa a receber o 

pagamento no tempo e lugar indicados no título constitutivo da obrigação, 

exigindo-o por forma diferente ou pretendendo que a obrigação se 

execute de modo diverso. (...) A mora creditoris depende dos elementos 

seguintes: a) existência de dívida positiva e líquida; b) que o devedor se 

ache em condições de efetuar o pagamento; c) que se ofereça realmente 

para efetua-lo; d) que haja recusa por parte do credor.” Embora o artigo 

396 do CC estabeleça que “não havendo fato ou omissão imputável ao 

devedor, não incorre este em mora”, é necessário prova da injusta 

negativa pelo Banco, o que não está demonstrado nos autos. Ademais, 

conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao afetar o 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, 

nos termos do artigo 543-C do CPC (Recurso Repetitivo), o simples 

ajuizamento de ação revisional não é apta a descaracterizar a mora da 

parte inadimplente: “ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento 

isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de 

abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de 

inadimplência contratual.” Deste modo, não procede a irresignação do 

autor. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Pleiteia o requerente o expurgo 

da comissão de permanência, que não pode cumular com outros 

encargos, quanto a Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.608, Contrato 

de Abertura de Crédito - BB Crédito Empresa nº 004.614.035, e por não 

ser lícita a sua incidência na Cédula de Crédito Comercial n° 40/02136-X e 

na Cédula de Crédito Industrial nº 40/02044-4. Com relação à Cédula de 

Crédito Bancário nº 004.616.608 (608 Id. 6146976 e Id. 6804290) e ao 

Contrato de Abertura de Crédito - BB Crédito Empresa nº 004.614.035 (Id. 

6145015), observo do inteiro teor de suas cláusulas que não há o 

esclarecimento necessário ao consumidor quanto aos encargos 

moratórios incidentes sobre o débito. Apesar de a existência de decisões 

admitindo a cobrança da comissão de permanência, pela taxa média de 

mercado, conforme estipulado pelo BACEN, limitado ao teto contratado, 

esta não pode cumular com juros, correção monetária e multa, uma vez 

que a comissão possui a natureza jurídica tanto de juros remuneratórios 

quanto de correção monetária, pois já embutidos índices que a um só 

tempo correspondem à remuneração do capital e à atualização do valor da 

moeda. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento disposto nas 

seguintes súmulas: Súmula 30 – “A comissão de permanência e a 

correção monetária são inacumuláveis”. Súmula 294 – “Não é potestativa a 

cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela 

taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à 

taxa do contrato.” Súmula 296 – “Os juros remuneratórios, não cumuláveis 

com a comissão de permanência, são devidos no período de 

inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do 

Brasil, limitada ao percentual contratado”. Deste modo, há de se aplicar 

apenas a comissão de permanência, à taxa média de mercado, senão 

vejamos o posicionamento jurisprudencial: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS DE MORA E MULTA 

CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É admissível a cobrança de comissão 

de permanência- tão-somente no período de inadimplência- calculada pela 

taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada, 

contudo, à taxa do contrato, sendo vedada, entretanto, a sua cumulação 

com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios ou multa 

contratual 2. A interposição, nesta Corte, de agravo regimental 

manifestamente infundado torna forçosa a aplicação da multa prevista no 

artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não 

provido, com aplicação de multa.” (STJ - AgRg no AREsp 53.863/MG, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2012, 

DJe 06/03/2012) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO 

CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO E 

LIMITADA À DO CONTRATO. SÚMULAS N. 83 E 294-STJ. NÃO 

PROVIMENTO. 1. "Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a 

comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato." Súmula n. 294, 

do STJ. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida." Súmula n. 83, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ - AgRg no Ag 913.784/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011) 

Considerando que Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.608 (608 Id. 

6146976 e Id. 6804290) e ao Contrato de Abertura de Crédito - BB Crédito 

Empresa nº 004.614.035 (Id. 6145015), por não haver a demonstração de 

quais encargos moratórios, como consequência, permanecem apenas os 

encargos moratórios da normalidade, quais sejam, juros moratórios de 1% 

ao mês, de acordo com a regra disposta no CC/2002, art. 406, c/c o art. 

161, parágrafo 1º, do CTN, a multa moratória limitada ao patamar de 2%, 

em observância ao disposto no art. 52, § 1º, do CDC, enquanto, para a 

correção monetária, há de se utilizar o INPC, índice que melhor retrata a 

desvalorização da moeda. Já no que tange a Cédula de Crédito Comercial 

n° 40/02136-X (Id. 6147893 e Id. 6147033) e a Cédula de Crédito Industrial 

nº 40/02044-4 (Id. 6147434), observo restar pactuado em ambas, para o 

caso de inadimplemento, a incidência tão-somente da comissão de 

permanência à taxa de mercado na data do pagamento. Todavia, como 

bem explanado pelo autor na exordial, tal encargo não pode incidir em 

Cédulas de Crédito Comercial, Industrial ou Rural, que possuem legislação 

específica e atende a peculiaridades diversas. Isso porque, na forma do 

Decreto-Lei 167/67: “Art 5º As importâncias fornecidas pelo financiador 

vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão 

exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das 

prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e 

na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquêle 

Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais 

encargos na conta vinculada a operação. Parágrafo único. Em caso de 

mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por 

cento) ao ano. ... Art 71. Em caso de cobrança em processo contencioso 

ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da 

nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda 

pela multa de 10% (dez por cento) sôbre o principal e acessórios em 

débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na 

petição de cobrança ou de habilitação de crédito.” Assim o posicionamento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A 

COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE 

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De 

acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra 

possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito 

rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é 

expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros 

remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 

10% sobre o montante devido (art. 71). 2. A possibilidade de revisão de 

contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a 

situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e 

renegociação. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 

857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

05/12/2017, DJe 13/12/2017). “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Adotar o entendimento de que o 

caso é de assunção de débito e afastar o entendimento de que foram 

mantidas as características da cédula rural, demanda reexame de 

contexto fático-probatório, não realizável nesta via recursal. Incidência da 

súmula 7/STJ. 2. De acordo com o firme entendimento desta Corte, não se 

mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de 

crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 

167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de 

juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa 

de 10% sobre o montante devido (art. 71). 3. Possibilidade inclusão na 

condenação de parcelas vincendas, cujo termo termo final de pagamento 

ocorrer no curso do processo sem serem adimplidas. 4. Agravo interno 

não provido.” (AgInt no REsp 1505438/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) 

Desta sorte, manifesta a procedência do pleito do autor quanto a Cédula 

de Crédito Comercial n° 40/02136-X (Id. 6147893 e Id. 6147033) e a Cédula 

de Crédito Industrial nº 40/02044-4 (Id. 6147434), com a substituição da 

comissão de permanência por juros de mora de 1% ao ano e multa de 

10%, ante o regramento específico desta modalidade. DO DANO MORAL 

Quanto aos danos morais, há de se ressalvar o dispositivo constitucional 

a respeito - art. 5º, inciso X, da CF/88, nos seguintes termos: "Art. 5º. (...) 
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X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação." A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 

74/75, leciona que: "Enquanto o dano material importa em lesão de bem 

patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano 

moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a 

liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, 

sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima." No caso dos autos, a 

despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 

14 do CDC, tenho que não restou configurado, no caso em apreço, dano à 

imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade do autor, 

mas mero dissabor, aborrecimento, incômodo, que não ensejam 

indenização por dano moral, caracterizadores dos requisitos inerentes da 

responsabilidade civil. Considerando que a jurisprudência pátria firmou-se 

no sentido de que não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe 

dá direito ao recebimento de indenização, tem-se que a mera cobrança de 

encargos, ainda que reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz 

de provocar, por si só, danos à personalidade do individuo. Para o 

acolhimento de pretensão reparatória, mister se faz a demonstração da 

efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do 

nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja 

reparação se pretende. Isso porque, já que a instituição financeira, em não 

havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em 

conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas 

entre as partes. Neste sentido: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE 

SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. 

REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO 

MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. [...] 

7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais, na forma como 

ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, 

cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso 

surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à 

dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido 

e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp 1731762/GO, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 

28/05/2018) “RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO 

- REPETIÇÃO DA TESE QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - 

ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, 

requer a demonstração: (i) da conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) do dano e (iii) do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e 

a conduta do agente, o que no caso concreto, não ficou evidenciado 

nenhum desses elementos. Ademais não fora apontado de forma 

detalhada quais os abalos morais suportados, levando a crer que a 

situação pela qual passou consistiu em mero aborrecimento inerente às 

relações cotidianas. No tocante ao descumprimento do prazo legal para os 

banco apresentarem documentos de seus correntistas, nota-se que 

referida tese não foi alegada na fase do julgamento do Apelo.Não cabe, 

portanto, invocar a questão por meio do Agravo Interno, eis que se trata 

de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico.Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, 

aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15.” (TJMT - Ag 

9525/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - LEASING - CONTRATO QUITADO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – [...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO 

DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ 

DESPROVIDO. [...] O reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas 

contratuais capaz de autorizar seu afastamento via ação revisional, não 

configura, só por si, crime contra o consumidor, tampouco danos morais 

indenizáveis, não ultrapassando os umbrais do mero aborrecimento, 

máxime quando, embora abusivos os encargos afastados, foram 

livremente pactuados.” (Ap 114112/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO) O fato é que o 

aborrecimento do consumidor não induz automaticamente à indenização. 

Não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem que o autor 

sofreu efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha ou constrangimento 

públicos, não se pode falar em indenização por dano moral. Desta sorte, 

rejeito este requerimento. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Concernente ao 

requerimento de repetição do indébito, constato que, não obstante a 

revisão em parte das cláusulas pactuadas, para a condenação ao 

pagamento da devolução em dobro do que foi cobrado a maior faz-se 

necessário a demonstração da má-fé da parte, o que não se vislumbra no 

caso em comento. Nesse sentido, a orientação firmada pelo STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência 

desta Corte é firme no sentido de que a devolução em dobro dos valores 

pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé 

do credor. 2. Em caso de sucumbência recíproca, impõe-se a 

compensação dos honorários advocatícios e custas processuais, na 

proporção em que vencidas as partes (CPC, art. 21). 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1373282/PR, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 

04/04/2014). Posto isso, indefiro o pedido de devolução em dobro, 

devendo a cobrança a maior ser restituída de forma simples. DA TUTELA 

ANTECIPADA Observo que, na decisão interlocutória Id. 9573757 foram 

rejeitados os pedidos formulados em tutela antecipada. Por não ter 

ocorrido a alteração da situação fática, tampouco o manejo de recurso 

pelas partes, mantenho tal indeferimento na forma fixada. Pelo exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por CARIMBOS MATO GROSSO 

LTDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, para determinar a) 

afastamentod a capitalização de juros na Cédula de Crédito Comercial n° 

40/02136-X; b) Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.608 e no Contrato 

de Abertura de Crédito - BB Crédito Empresa nº 004.614.035, como 

encargo moratório, a aplicação, apenas, de juros moratórios de 1% ao 

mês, a multa moratória de 2%, e a correção monetária pelo INPC; c) na 

Cédula de Crédito Comercial n° 40/02136-X e na Cédula de Crédito 

Industrial nº 40/02044-4, a substituição da comissão de permanência por 

juros de mora de 1% ao ano e multa de 10%, restituindo-se de forma 

simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de 

sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, e abatido 

ao débito em aberto. Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, 

determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 

10% do valor atualizado da causa a ser rateado entre ambos, o que faço 

com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC. Transitada em julgado, 

sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de julho de 2.018. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 52742-71.2015.811.0041 – Cod. 1064066

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

PARTE REQUERIDA: MIZAEL DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Mizael dos Santos, Cpf: 01674721196, Rg: 17153557 

SSP MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação atualizada 

no valor de R$ 32.550,38 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais e 

trinta e oito centavos), em 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de multa de dez por cento e penhora.

Cuiabá - MT, 16 de julho de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 20311-57.2010.811.0041

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

EXECUTADO(A, S): AXLON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E 

VERNIZES LTDA e EDUARDO ROSENDO DE LUCENA e IRACEMA 

ROSENDO DE LUCENA

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

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/06/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 105.661,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado (a, s) acima qualificado (a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi PENHORADO o bem 

descrito e caracterizado no item seguinte deste edital, bem como, para 

cumprir a determinação do artigo 861 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias.

BEM(S) PENHORADO(S): Quotas em participação no capital das 

sociedades empresariais limitadas: MAC-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

TINTAS E VERNIZES LTDA ME, Cnpj: 09.046.548/0001-47, em nome de 

EDUARDO ROSENDO DE LUCENA.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 20 de julho de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1779-89.1997.811.0041 – CÓDIGO 9834

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): B.B ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

EXECUTADO(A, S): TEÓCLES ANTUNES MACIEL NETO e RITA DE CASSIA 

P. MACIEL

INTIMANDO(A, S): Rita de Cassia P. Maciel, Cpf: 09041990105, Rg: 

254.715 SSP MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 583.460,39

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, de que foi PENHORADO o bem descrito e 

caracterizado no item seguinte deste edital, de propriedade do executadoo 

Teócles Antunes Maciel Neto, e de que, portanto, terá o prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, para opor 

embargos.

BENS IMÓVEIS PENHORADOS:

a) Matrícula n° 16.004, Livro 02, registrada no cartório do 7º Ofício da 

Comarca de Cuiabá/MT, sendo o apartamento n° 132, 3º andar, bloco 1, 

localizado na Rua Comandante Costa, no 1º Distrito desta Capital;

b) Matrícula n° 11.252, Livro 02-AL, registrada no cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Cuiabá/MT, sendo um lote de terreno localizado na Rua 

Corsino do Amarante, no 1º Distrito desta Capital;

c) Matrícula n° 11.584, Livro 02, registrada no cartório do 7º Ofício da 

Comarca de Cuiabá/MT, sendo o lote 05 da quadra 14, localizado na 

Cidade Célula Santa Rosa, no 1º Distrito desta Capital;

d) Matrícula n° 11.585, Livro 02, registrada no cartório do 7º Ofício da 

Comarca de Cuiabá/MT, sendo o lote 06 da quadra 14, localizado na 

Cidade Célula Santa Rosa, no 1º Distrito desta Capital;

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 04 de julho de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038570-39.2017.8.11.0041

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:

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSUE GRACINDO ALVES OAB - MT0012522A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o requerente indicar 

número de conta para a expedição de alvará como determinado nos autos, 

no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020305-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUCOES LTDA 

(EXECUTADO)

AMANOIR BRESOLIN FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021311-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSANA CONTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão, no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção, advertindo da impossibilidade de análise de pedidos 

já analisados nos autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

26.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002312-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO RONALDO DE LARA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005622-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSONN FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007970-98.2018.8.11.0041
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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:

ROSE HELENA LESCANO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já 

analisados nos autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

26.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025468-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O processo de conhecimento somente é remetido ao arquivo 

após encerrada a prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso em 

tela. Assim, INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001141-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK LUIS ARMENIO DELFINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para comprovar a transferência do bem em 

nome do requerido, no prazo legal. Após, diga o requerido e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013714-74.2018.8.11.0041

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:

PAULO CALDERAN (RÉU)

COMERCIAL E IMPORTADORA PAULO LTDA - ME (RÉU)

TANIA MARIA ESTRELA FERNANDES CALDERAN (RÉU)

PAULO SERGIO DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

MARIA JOSE DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021873-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH REGINA DA SILVA 44166923153 (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018627-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - MT16555/A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANA FARIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017568-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FREIRE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA CRISTINE FREIRE ALVES OAB - 308.222.972-72 (CURADOR)

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para proceder a exibição dos 

documentos faltantes conforme certidão dos autos, sob pena de busca e 

apreensão. Caso não seja localizado, reputar-se-á como verdadeiros os 

fatos que com os documentos seriam provados. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se sobre o cumprimento integral da 

determinação acima e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018226-03.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR VOLPINI OAB - RO610-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN RENOVATO ANASTACIO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016044-44.2018.8.11.0041

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:

SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011194-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ELIZABETH POLIMENI CALDERARO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para requerer a execução de 

sentença nos próprios autos onde foi prolatada, ou seja, processo físico. 

Arquive-se o presente. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010998-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA DA ROCHA LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e deverá o autor dar 

prosseguimento no feito como já determinado. Cumpra-se. Cuiabá, 

26.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011839-06.2017.8.11.0041

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:

VAGNER DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

REGIANE CRISTINA DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora comprovar sua distribuição da Carta Precatória já 

expedida nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. Vistos, etc. A execução 

possui procedimento próprio que não dispensa atos do meirinho. Assim, 

expeça-se carta precatória para citação e demais atos executórios, no 

endereço declinado pelo autor. Citados todos os executados, certifique-se 

sobre pagamento e após, diga o autor.Cumpra-se.Cuiabá, 23.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019023-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011819-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GONCALO NUNES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027410-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CLECIO FERLIN OAB - MT0012564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para especificarem provas que ainda 

pretendem produzir, esclarendo a finalidade. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.28

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

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:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (RÉU)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (RÉU)

VALDIR RUELIS (RÉU)

OBED RUELIS (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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034059-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CORREA DA COSTA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019811-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POINT JOIAS SERVICOS E REPARACAO EM JOIAS E RELOGIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

ALEX NUNES VALLE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022845-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL SANT ANA 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, 26.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO ROMERO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001412-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010853-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018487-02.2017.8.11.0041

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:

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022286-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ROBERTO DE SOUZA FREITAS (RÉU)

NELSON HIROSHI KIKUTA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031754-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS ANSELMO SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013217-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AFONSO B PORTOCARRERO (REQUERIDO)
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Em face da juntada do Aviso de Recebimento, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017418-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE OAB - MT23290/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012061-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO TRINDADE GUIMARAES (EXECUTADO)

 

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: 1035301-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PEREIRA STEPANHA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016180-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZIA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023965-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLJAX BATERIAS LTDA - ME (RÉU)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (RÉU)

LAERCIO CALGARO (RÉU)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 948411 Nr: 59357-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTHSTAR TRADE FINANCE INCORPORATED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXPET NORDESTE PLASTICO E ENERGIA 

LTDA, PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, DOMINGOS KENNEDY 

GARCIA SALES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO, MAXVINIL TINTAS E 

VERNIZES LTDA, MAXPEP INSDUSTRA PLASTICA E ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CRISTINA CARVALHO 

TEIXEIRA - OAB:163.004 SP, GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - 

OAB:19460/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487, WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Diante do exposto, mantenho a sentença atacada.Transitada em julgado e 

em nada requerendo, arquivem-se com as anotações devidas.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 829047 Nr: 34882-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG BARCOS E MOTORES LTDA, IVONICE 

BALBINO PEREIRA, IVALDO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDES DE 

OLIVEIRA LEMOS - OAB:10703E, JULIETA MARINHO PIRES CEZÁRUIO 

FERREIRA - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 778822 Nr: 32246-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN DIAS DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

 Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1309068 Nr: 10655-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. COSTA TOKASHIKI E CIA LTDA - ME, TANEA COSTA 

TOKASHIKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:OAB/MT 16.437

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostada aos autos e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal.
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 NOTA AO EMBARGADO: Deverá o Embargado manifestar sobre os 

embargos acostados aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 801090 Nr: 7521-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA SILVA 

NOGUEIRA, PASCOAL IRIA NOGUEIRA, LUIZA THEREZA DUTRA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, RUBENS 

MENDES MADEIROS - OAB:22.528-O, RUBENS MENDES MADEIROS - 

OAB:22.528/O

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para manifestar sobre documento de fl.229, 

devendo no prazo legal, acostar a matrícula atualizada do bem penhorado. 

Após, cocnlusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 353396 Nr: 23873-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CARLOS TURAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 492/508, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 354268 Nr: 24690-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 983509 Nr: 15613-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, HELIO 

RUBENS PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 909253 Nr: 36325-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA, ALFREDO TRAGNI, SILVIA REGINA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MESQUITA 

VERGANI - OAB:8000/MT

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogada Dra, Eveline Guerra da 

Silvavinscrito na OAB/MT sob o n. 22987/O, 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 ainda não 

devolvida relizada em 01.02.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 880842 Nr: 17320-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BORTOLOTO E CIA LTDA - ME, EDSON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101481 Nr: 11123-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. BARBOSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1123119 Nr: 20090-64.2016.811.0041

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CHEIDA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para no prazo legal, SEM PRORROGAÇÃO, postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 963584 Nr: 6314-31.2015.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE FIGUEIREDO COELHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 246 de 552



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1292105 Nr: 5591-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRYON COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, 

MARIA DO SOCORRO B. CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos do Devedor e 

ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487I 

c.c. artigo 920 do Código de Processo Civil, apenas aplicar na Cédula de 

Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 00334408300000000810 

vinculada a conta corrente nº 0033440800013008264 (fls. 16/19) e Cédula 

de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 

00334408300000002250  v incu lada  a  con ta  co r ren te  n º 

00334408000130008264 (fls. 45/48), na inadimplência a correção 

monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. No mais, 

aplica-se a totalidade do contrato, permanecendo o contrato como 

pactuado entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, 

possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de 

aparelhar a respectiva ação. Considerando que o requerido decaiu da 

parte maior, Condeno-o nas custas e despesas processuais, como nos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00(três mil e quinhentos 

reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, 

extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-as na Ação de Execução nº 18794-07.2016, Código 1120103, em 

apenso e após, intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze 

dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045097 Nr: 43945-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 154/156, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087507 Nr: 4952-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA - ME, LUZIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora 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.: 919878 Nr: 43357-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA E VIEIRA LTDA, LUCIANO GOMES DA 

COSTA, DJALMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Carta de Intimação das partes executadas 

LUCIANO GOMES DA COSTA e DJALMA VIEIRA, postada por 02 (duas) 

vezes, conforme AR de fls. 196-v e 197-v, retornou com assinatura de 

terceiro estranho ao processo.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 36297 Nr: 4165-87.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL NEUROLÓGICO DR. EGAS MONIZ 

LTDA, JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS, ESPÓLIO DE PAULO 

BATISTA BARBOSA, TERESINHA IVONE DA CUNHA BARBOSA, JORANI 

BENIRA ASKAR DE SABOIA CAMPOS, ALFREDO LEITE HAGE, NOÉLIA 

MIRANDA MELO HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA: Fica a parte executada intimada para 

se manifestar sobre a proposta de acordo de fls. 501, no prazo legal de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 761284 Nr: 13736-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JOSÉ DE OLIVEIRA - ME, JORGE JOSÉ 

DE OLIVEIRA, HEIDE MARGARETH GOMES DOMINGOS

 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: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 812832 Nr: 19321-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CEZAR CASTELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO BMG 

S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8.184-A, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400/MG, Fabio Roberto de Almeida Tavares - 

OAB:147.386-OAB/SP, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:206.339/SP, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244223/SP, ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 
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OAB:14258-A/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:228213

 Fica a parte executada BANCO PANAMERICANO S/A intimada para se 

manifestar sobre os cálculos do contador de fls. 471/472, no prazo de lei.

 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 se manifestar sobres as 

respostas das pesquisas online, acostado nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 78048 Nr: 7827-88.2002.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ASSUNÇÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Intime-se o postulante de fl.167 para regularizar a representação 

processual no prazo legal.

Cumprida determinação acima, concedo-lhe vistas dos autos por dez dias.

Nada sendo requerido ou não sendo cumprida determinação, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1226946 Nr: 13770-61.2017.811.0041

 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: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS, 

LIVIA LEITE NOGUEIRA GAETI KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:MT 15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR - OAB:15.462

 Vistos, etc.

Em face do julgamento de fls.75/80, intime-se o autor para proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação no prazo legal, sob pena de 

restaurar os efeitos da sentença de fl.50.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770204 Nr: 23207-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO MATOGROSSENSE 

DE MADEIRAS LTDA ME, ANTONIO CALLEJAS, MARCELO CALLEJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 356983 Nr: 27293-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUERINO ROSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 807629 Nr: 14081-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO 

JUNIOR - OAB:, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296, TAYLISE 

CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Certidão 

expedida, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011944-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE VIANA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003744-50.2018.8.11.0041

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:

PAULO BARBACENA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, deverá 

dar prosseguimento ao feito. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021915-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR VILAS BOAS (EXECUTADO)

MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS (EXECUTADO)

SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face de anúncio de morte do executado, suspendo o 

andamento do feito por vinte dias, para o autor proceder habilitação, nos 

termos da Lei. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1022265-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou as 

cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos e 

passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação 

autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC. Contudo, o direito 

material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a 

pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo 

que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o 

conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e 

satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do 

art. 318 do NCPC. Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para 

que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para 

autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de 

Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula nº 372 do STJ 

após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.Expeça-se o 

necessário. Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, 

nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando 

dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição 

nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato 

referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação. 

Cite-se e intime-se o requerido da liminar e responder a ação, constando 

às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019181-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EMBARGADO)

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 a impossibilidade de plano de 

conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar necessidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. Apense-se o presente ao feito 

noticiado na inicial, certificando-se. Proceda-se a inclusão do nome do 

advogado da parte requerida na autuação e etiqueta do processo, 

conforme feito principal. Após, cumpra-se determinação abaixo: Recebo 

os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão 

plausível para tal benefício, se no prazo, certifique-se. Intime-se o 

Embargado para responder no prazo de Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

26.07.18

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):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26.07.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1015185-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS ALVES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Apense-se o presente ao 

feito indicado pelo Juiz anterior, certificando-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. De plano 

não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais 

provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo 

que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, 

não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Não 

cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, diante dos 

encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que os 

referidos violam disposição legal. Não vejo elemento plausível a conceder 

a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, para 

excluir a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa do 

Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta 

fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 
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documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Entretanto, faculto o 

depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. 

Em relação à manutenção de posse, primeiramente constata-se que o 

referido pleito está diretamente relacionado à descaracterização da mora, 

já que existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de 

busca e apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com 

fulcro as disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a 

manutenção da posse somente é devida quando presente a 

verossimilhança quanto a abusividade de encargos incidentes durante o 

período da normalidade contratual, contudo, conforme argumentos acima, 

não é verossímil a alegação de abusividade dos encargos contratados, 

restando prejudicada a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. 

Diante do exposto, faculto o depósito como ali pretendido, sem afastar a 

mora. Deverá o depósito ser efetivado no prazo legal, sob pena de 

desconsiderar esta autorização. Considerando que desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, 

tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de 

composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, 

dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo 

sua designação. Cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1022823-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-la pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para no prazo de 

quinze dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do 

feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022754-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATA SANTANA DE OLIVEIRA (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, 26.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022867-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO (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, 26.07.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009637-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE LAURA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE ANDRADE OAB - RJ159371 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Catiane Laura de Souza, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário 

cumulada com Tutela Antecipada de Urgência e Pedido Liminar de 

Manutenção de Posse do Veículo, contra Banco Safra S/A. Inicialmente, 

alegou não ter interesse pela realização de audiência de conciliação. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 250 de 552



Requereu os benefícios da justiça gratuita. Aduziu sobre a competência 

territorial, visto que pode ingressar com a ação no endereço de seu 

domicílio. Sustentou que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento de veículo n. 0114500010011525, em 48 prestações de R$ 

1.116,00 (um mil cento e dezesseis reais) cada, totalizando a importância 

de R$ 53.568,00 (cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e oito reais). 

Destacou que o Custo Efetivo Total (CET) alcançou valores 

excessivamente onerosos, não guardando proporção com os patamares 

da média do mercado, visto que esconde uma cobrança ilegal de 2,79%. 

Requereu em sede de tutela que seja determinado à parte requerida que 

se exclua o nome da parte requerente dos cadastros de proteção ao 

crédito, bem como, seja mantida na posse do bem. Sustentou que os juros 

pactuados são abusivos e requereu que sejam fixados juros moratórios 

em 1% ao ano; limitar a multa em 2%; e que a correção monetária seja 

realizada pelo IGM-FGV. Requereu a restituição dos valores cobrados 

indevidamente, bem como, a inversão do ônus da prova. Juntou 

documentos nos ids. Num. 12669487 - Pág. 13/Num. 12669512 - Pág. 11. 

Nos termos da decisão de id. Num. 12710282 - Pág. 1 a justiça gratuita foi 

concedida, contudo, foi indeferida a tutela de urgência. A parte requerida 

apresentou contestação (id. Num. 13415020 - Pág. 1/ Pág. 41). 

Preliminarmente, requereu a inépcia da inicial em decorrência da 

desobediência ao art. 330, §2º, do CPC. Defendeu pelo não cabimento da 

antecipação de tutela. Destacou que se houver a inadimplência da parte 

requerente, se faz necessário a inclusão do nome da parte requerente 

nos cadastros de proteção ao crédito. Asseverou que, a ação de revisão 

contratual não elide os efeitos da mora, e, desta forma não há que se falar 

em obstáculos à inscrição do nome da requerente nos serviços de 

proteção ao crédito, bem como manutenção de posse. Sustentou não ser 

possível a concessão da inversão do ônus da prova, pois cabe a parte 

requerente provar todo o alegado. Destacou sobre a inexistência de 

onerosidade do contrato e da inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor. Defendeu que não há abusividade da taxa de juros praticado, 

e que, o simples fato de ela superar a taxa média não pode ensejar o 

reconhecimento de abusividade. Enfatizou que não há se falar em 

exclusão dos encargos referentes ao CET, pois é legal a sua avença 

entre as partes. Mais, que os não há que se falar em limitação dos juros 

moratórios posto que devidamente contratados, e que, a multa contratual, 

constitui penalidade pelo não cumprimento da obrigação no prazo 

determinado. Defendeu a legalidade de cobrança de tarifas. Destacou que, 

não há nada a restituir à parte requerente, eis que os pagamentos 

efetuados foram feitos de acordo com o livremente pactuado, conforme a 

legislação vigente. Pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na 

inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 13415026 - Pág. 1/Pág.3 e Num. 

13845104 - Pág. 1/Num. 13845104 - Pág. 3. A parte requerida manifestou 

no id. Num. 13845101 - Pág. 1 pelo julgamento antecipado da lide. 

Conforme certificado no id. Num. 14355894 - Pág. 1 a parte requerente 

não apresentou réplica à contestação e nem especificou provas a 

produzir. Vieram-me conclusos os autos. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário 

cumulada com Tutela Antecipada de Urgência e Pedido Liminar de 

Manutenção de Posse do Veículo, contra Banco Safra S/A. Pretende a 

parte requerente com a presente ação a revisão do contrato firmado com 

a parte requerida, no tocante aos juros remuneratórios, CET, encargos de 

inadimplência. Em sede de tutela de urgência, requereu que seja 

determinado à parte requerida que exclua o nome da parte requerente dos 

cadastros de proteção ao crédito, bem como seja mantida na posse do 

bem. Requereu ainda, a restituição dos valores cobrados indevidamente, 

bem como, a inversão do ônus da prova. A parte requerida requereu a 

inépcia da inicial em decorrência da desobediência ao art. 330, §2º, do 

CPC. Sustentou sobre a inexistência de onerosidade do contrato e da 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu que não há 

abusividade da taxa de juros praticado, e que, o simples fato de ela 

superar a taxa média não pode ensejar o reconhecimento de abusividade. 

Enfatizou que não há se falar em exclusão dos encargos referentes ao 

CET, pois é legal a sua avença entre as partes. Asseverou que não há 

que se falar em limitação dos juros moratórios posto que devidamente 

contratados, e que, a multa contratual, constitui penalidade pelo não 

cumprimento da obrigação no prazo determinado. Defendeu a legalidade 

de cobrança de tarifas. Destacou que, não há nada a restituir à parte 

requerente, eis que os pagamentos efetuados foram feitos de acordo com 

o livremente pactuado. Compulsando os autos, denota-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo 

Código de Processo Civil. Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do 

ônus da prova, posto que não há dificuldade ou impossibilidade do autor 

produzir provas para comprovação de suas alegações, até porque, a 

matéria é de direito, não necessitando proceder a dilação probatória, como 

acima enfatizado e também, todos os documentos necessários para 

julgamento desta ação, estão acostados nos autos. Cabe a este Juízo 

dirimir sobre a necessidade ou não de reduzir os encargos contratados 

como pretendido na inicial. Com relação a preliminar de carência da ação 

pela falta de cumprimento do art. 330 § 2º do CPC, não merece guarida. A 

parte requerente questiona sobre a legalidade de cláusulas contratuais, no 

qual pretende exclusão de alguns dos encargos. E dessa forma, não é 

aplicada a regra do dispositivo acima, restando prejudicado. Assim, rejeito. 

Analisando o contrato de firmado pelas partes (id. 12669495-Pág.1), 

constata que ali foram pactuadas taxas de juros pré-fixadas em 

percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento das 

partes, com a taxa de juros mensal 1,52% ao mês e taxa de juros anual de 

19,90%, não merecendo reparo. Já há muito tem pacificado de que a 

Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, 

não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante, que 

não é o caso em tela. Por certo, as taxas pré-fixadas não violam 

disposição legal, devendo prevalecer. Vejam que a CET (Custos Efetivo 

Total), inclui além do percentual contratado, mais as despesas ali 

autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, por 

certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal. No 

caso a taxa pré-fixada mensal não viola disposição legal, devendo 

prevalecer. Não há sequer como sustentar que está pagando mais que o 

contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas. Assim, não há que se 

falar em abusividade do contrato no período da normalidade. Sendo lícita a 

cobrança do CET, no percentual de 23,63% ao ano. Com relação aos 

encargos moratórios, não poderão prevalecer, isto porque, verifica-se no 

contrato firmado entre as partes, no parágrafo 9°(id. 12669495 – Pág.5), 

que houve a incidência de capitalização diária. Como também, taxa de 

juros moratórios acima do devido, ou seja, de 0,3465% ao dia, devendo 

ser reajustado. Assim, estando em mora deverá incidir no contrato a 

correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% 

e nada mais. Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da 

alteração dos encargos aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a 

liquidação da sentença, em caso de ocorrência de efetivo pagamento à 

maior nos encargos de mora, deverá ser restituída de forma simples e 

atualizada. No mais, permanece o contrato, conforme contratado. A parte 

requerente não cumprindo o contrato como avençado, estará sujeita a 

incidência de seus encargos e a restrição cadastral. No caso, a restrição 

cadastral quando há inadimplência é legal, valendo-se o requerido do 

exercício regular de direito. Tanto que no julgamento do recurso interposto 

pelo autor não houve desconstituição da mora. A restrição cadastral não 

visa satisfação pessoal do requerido e de forma alguma caracteriza ato 

constrangedor e coercitivo de sua parte. Torna-se necessário, 

evitando-se que o autor contraia novas dívidas, sem condições de 

liquidá-las. Outro aspecto que não persiste é obstar o requerido do direito 

de ação, assegurado pela Carta Maior. Não havendo pagamento do débito, 

poderá o credor buscar seu direito através de ação própria, inclusive com 

retomada do bem dado em garantia, não podendo manter o devedor na 

posse do bem. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o 

produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional de Cédula de Crédito 

Bancário cumulada com Tutela Antecipada de Urgência e Pedido Liminar 

de Manutenção de Posse do Veículo, ACOLHO EM ARTE o pedido inicial, 

com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para 

determinar que, em caso de inadimplência incidir no contrato a correção 

monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. 

Considerando que a parte autora decaiu da parte maior e é beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012597-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, 

devidamente qualificado nos autos ingressou com a presente Ação de 

Busca e Apreensão, contra José Caetano dos Santos Junior, objetivando 

a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária 

proveniente de um contrato de financiamento firmado entre as partes de 

nº 20024014951. Alegou que a requerida tornou-se inadimplente, deixando 

de efetuar o pagamento das prestações a partir de 03/02/2018, 

requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, 

com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos de id. 

13134356/13146735. Antes de análise da inicial, a parte requerida 

apresentou contestação de id. 13150974, fez uma síntese da inicial. 

Afirmou sobre as taxas efetivamente desproporcionais. Excedendo a 

média praticada pelo mercado e não houve permissão para a capitalização 

mensal dos juros, taxas, expedição de boleto para pagamento. Informou o 

valor incontroverso que entende devido é o valor da Tabela Fipe. 

Questionou o seguro proteção financeira R$ 663,85, ou seja, 4,08%, 

registro do contrato – órgão de trânsito R$ 317,39, ou seja, 1,95%, tarifa 

de cadastro R$ 540,00, ou seja, 3,32%, tarifa de avaliação do bem R$ 

330,00, ou seja, 2,03%, IOF Financiado R$ 457,17, ou seja, 2,81%, alíquota 

3,00%, IOF Adicional R$ 59,29, ou seja, 0,36%, alíquota 0,38%, taxa de 

juros anual de 35,36% e taxa de juros mensal de 2,56%, Custo Efetivo 

Total 3,40% a.m e 50,20% ao ano, cobrados e as cláusulas abusivas. 

Debateu a multa moratória superior a 2%. Impugnou a capitalização dos 

juros. Aduziu sobre a função social do contrato e sobre a teoria da lesão 

enorme. Enfatizou seu direito de revisão contratual para que as 

ilegalidades sejam afastadas, não devendo prevalecer o princípio do pacta 

sunt servanda. Alegou que devem ser aplicadas as regras do Código de 

Defesa do Consumidor. Das ilegalidades contratuais segundo a Lei nº 

8.078/1990. Defendeu a legalidade na cumulação de pedidos. Afirmou que 

a taxa de juros deve se ater aos aplicados no mercado a ocasião da 

assinatura do contrato de adesão. Elucidou sobre os juros capitalizados e 

comissão de permanência. Aduziu sobre a inconstitucionalidade da medida 

provisória n. 1.963/200 e 2.170-36/2001. Ressaltou que a capitalização de 

juros é vedada, ainda que expressamente convencionada. Afirmou que a 

submeteu a um recálculo do débito sendo constatada a diferença e os 

juros capitalizados, para esclarecer tais ilegalidades. Do 

pré-questionamento sobre a matéria. Requereu a prevenção do juiz da 3ª 

Vara de Direito Bancário de Cuiabá na qual tramita a Ação Revisional de 

Contrato de nº 1003746-20.2018.8.11.0041. Rogou pela procedência da 

ação, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou 

documentos no id. 13150977/13151017. A liminar foi concedida no id. 

13166488, sendo cumprida id. 13380897/13430523. O requerente 

apresentou réplica a contestação de id. 13951153, ratificando a tese 

inicial. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação de Busca e Apreensão, contra José 

Caetano dos Santos Junior, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária proveniente de um contrato de 

financiamento firmado entre as partes de nº 20024014951. Por seu turno, 

a parte requerida requereu a revisão das cláusulas que entende abusivas 

como seguro proteção financeira R$ 663,85, ou seja, 4,08%, registro do 

contrato – órgão de trânsito R$ 317,39, ou seja, 1,95%, tarifa de cadastro 

R$ 540,00, ou seja, 3,32%, tarifa de avaliação do bem R$ 330,00, ou seja, 

2,03%, IOF Financiado R$ 457,17, ou seja, 2,81%, alíquota 3,00%, IOF 

Adicional R$ 59,29, ou seja, 0,36%, alíquota 0,38%, taxa de juros anual de 

35,36% e taxa de juros mensal de 2,56%, Custo Efetivo Total 3,40% a.m e 

50,20% ao ano; multa moratória superior a 2% e capitalização dos juros. 

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e este encontra nos autos, dispensando provas em audiência 

ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber 

decisão, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil. Quanto 

ao pedido de Justiça Gratuita realizado pela parte requerida, não está 

comprovada nos autos sua necessidade, com apresentação de seus 

rendimentos e/ou apresentação de sua declaração de renda. Ademais, 

pelo valor do contrato firmado pelas partes, conforme documentos que 

instruem a inicial, não há como inferir ser o referido pobre diante da lei, 

estando sua declaração divorciada dos demais elementos por ela 

acostados no feito. De início, cumpre enfatizar que o requerido ajuizou 

perante 3ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá na qual tramita a Ação 

Revisional de Contrato de nº 1003746-20.2018.8.11.0041 - no qual discutiu 

a revisão das mesmas cláusulas aqui pretendidas, conforme cópia da 

inicial acostada no ID. 13151017. Referida ação foi julgada liminarmente 

improcedente conforme id. 13542485 daquela demanda. Sendo assim seu 

dispositivo: “Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, verificando que 

as teses postas na inicial encontram obstáculo intransponível nos 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, enumerados e 

exaustivamente confrontados com as teses autorais, com fundamento no 

art. 332, do Novo Código de Processo Civil, julgo a pretensão inicial 

liminarmente im-procedente. Por não ter havido instalação do contraditório 

não incidem honorários de sucumbência em primeira instância e as custas 

foram devidamente recolhidas. Caso não seja interposto recurso de 

apelação, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o réu nos termos 

do art. 241, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, 7 de 

junho de 2018 “ Consequentemente, a pretensão desta demanda já foi 

devidamente dirimida naquela ação, ocorrendo o fenômeno da coisa 

julgada material que é a qualidade conferida à sentença judicial a qual se 

torna impossível a discussão da mesma lide em outro processo. Assim, 

reconheço a coisa julgada referente a revisão das cláusulas pretendidas 

pelo requerido. As partes firmaram o contrato de financiamento de id. 

13134371 e cláusulas gerais de fls.23/25, ofertando a requerida em 

alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato 

firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de 

difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo 

dúvidas com relação ao seu conteúdo. A alienação fiduciária, no campo 

do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma 

garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas 

sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação 

fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na 

qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor 

fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para 

recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do 

mesmo. Devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em 

caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento 

antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No 

caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas 

contratadas. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e 

Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o 

artigo 487–I do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, e 

declaro consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran 

comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que 

indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a 

parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, 

devidamente corrigidos a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

intime-se a parte requerida para pagamento da condenação em quinze 

dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição de 

mandado de penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 26.07.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009194-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1009194-71.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 

66.307,46; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Parte Ré: REQUERIDO: MARCOS CEZAR 

DE OLIVEIRA Certifico que, nesta procedo a intimação da parte 

autora/credora, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. CUIABÁ , 26 de julho de 2018. 

Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 806906 Nr: 13386-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR DE ALMEIDA AMBROSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 Ante ao exposto ACOLHO a exceção de pré-executividade (fls. 80-130), 

por consequência, JULGO extinta a presente execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso III, do CPC, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

925 do mesmo estatuto legal.Condeno a parte exequente ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo em valor correspondente a 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º, incisos I a IV, do CPC.Transitando em julgado e pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 7971 Nr: 4070-33.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. IWAKIRI & CIA. LTDA, TADASHI IWAKIRI, 

KAZUMI IWAKIRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304/MT, Ana Cláudia Tocantis Nunes - OAB:MT/4242, 

ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES CAETANO ROSA - 

OAB:4371/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos.

Nos termos do § 5º, do art. 921, do CPC, manifeste-se o Exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, certifique e 

voltem os autos conclusos para deliberação acerca do pedido de 

reconhecimento da prescrição.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 244250 Nr: 12661-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANUSA BALTAZAR DE ANDRADE 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - OAB:10236

 Vistos.

Nos termos do art. 845, §1º do CPC, LAVRE-SE o TERMO DA PENHORA do 

bem imóvel discriminado na matricula n°. 58.146, com registro no Sexto 

Oficio do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, indicado à 

penhora pelo Credor às fls. 318-320.

Acerca da formalização da penhora intime-se o Executado na pessoa do 

advogado constituído ou pessoalmente, se for o caso (art. 841, §§1º e 2º, 

do CPC), bem como o cônjuge se casado for (art. 842, do CPC).

O Credor providencie a averbação da aludida penhora junto ao respectivo 

cartório de registro de imóveis (art. 844, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 846852 Nr: 50406-65.2013.811.0041

 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: MAURO ADALBERTO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT, VITOR ALMEIDA DA SILVA - OAB:14.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Consigno que, em se tratando de Requerido que embora citado não 

constituiu advogado na fase de conhecimento, deve a intimação na fase 

de cumprimento de sentença acontecer por carta, nos moldes do art. 513, 

§2º, II, do CPC.

Intime-se a parte Devedora BANCO BMG S.A. para pagar a quantia 

referente à condenação em danos morais no valor de R$10.042,63, 

atualizado até 28/11/2017 (fl. 137), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara 

na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 

523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

No tocante ao pedido de suspensão de desconto em sua folha de 

pagamento indefiro-o, vez que a sentença transitada em julgado 

condicionou a suspensão do desconto com o depósito, pelo Autor, do 

valor objeto do empréstimo, não demostrado nos autos a efetivação do 

aludido depósito não há que se falar em suspensão do desconto.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1106150 Nr: 13032-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRY DOS SANTOS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SODRE ANDRADE - 

OAB:15173, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos.

Cumprida a exigência de que trata o art. 525, §6º, do CPC (fls. 151 e 156) 

atribuo efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

 Considerando a divergência das Partes com relação ao valor dos 

honorários e sucumbência remetam-se os autos a contadoria judicial, para 

que elabore cálculos atendendo os parâmetros da sentença, em dez (10) 
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dias.

 Vindo os cálculos, oportunizem as Partes, prazo de cinco (5) dias, 

decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem conclusos para 

deliberação.

 Sem prejuízo da perseguição da parte liquida da sentença 

correspondente aos honorários advocatícios, intime-se o Executado 

BANCO BRADESCO S/A, na pessoa do Advogado constituído para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer imposta na 

sentença, apresentando os documentos descritos na inicial (fls. 4/12), sob 

pena de multa de que trata o § 1º, do art. 536 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 780621 Nr: 34181-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO FRANÇA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, EGYDIO DE SOUZA NEVES - 

OAB:342/MT, LUÍS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:OAB/MT 3.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos.

Cumpra-se o que foi determinado a fl. 312, enviando-se estes autos ao 

arquivo após tal cumprimento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 709928 Nr: 2839-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MARIA DE ARRUDA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Autos nº 2839-09.2011.811.0041 – ID: 709928

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DESPACHO

Vistos.

Cumpra a determinação de fl. 162, promovendo as alterações pertinentes 

à fase de cumprimento de sentença de acordo com o pedido de fl. 154.

 Realizadas as retificações, intime-se o Credor para no prazo de cinco (5) 

dias para dar prosseguimento ao feito postulando o de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 9 de março de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 289664 Nr: 10369-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILSON FERNANDES SANCHES - 

OAB:9008, SANDRA ALVES - OAB:7.544/MT

 Autos nº 10369-06.2007.811.0041 – ID: 289664

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

Atente-se a Secretaria para a inversão dos polos da lide, vez que se trata 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA referente aos honorários advocatícios, 

como pleiteado a fl. 282.

Realizadas as alterações intime-se a parte Devedora para pagar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o valor referente aos honorários de sucumbência 

indicado no demonstrativo de calculo de fl. 295, devendo ser consignado 

que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da 

multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, 

sem prejuízo da efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá/MT, 22 de março de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1291377 Nr: 5343-41.2018.811.0041

 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: JOICE COMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Cumpra-se na forma requerida pela Autora a fl. 67.

No mais, prossiga-se na conforme a decisão de fls. 65/66.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 863564 Nr: 4474-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE DE ALMEIDA ME, LUCIANA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.047

 Autos n.º 863564 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se as devedoras LUCIANE DE ALMEIDA ME e LUCIANA DE ALMEIDA 

para pagar o valor indicado às fls. 118/119, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, 

importara na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados 

no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da expedição de mandado de 

penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 702296 Nr: 36917-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Autos nº 36917-63.2010.811.0041 – ID: 702296Cumprimento de Sentença 

Exequente: DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGAExecutado: BANCO DO BRASIL 

S/ADECISÃO Vistos.(...) . Dito isso, nos termos dos §§4º e 5º, do art. 525, 

do CPC rejeito liminarmente a impugnação apresentada às fls. 152-170. Por 

fim. Homologo os cálculos realizados pelo Contador do Juízo às fls. 

181-191 e atualizados às fls. 203-205. De consequência determino que se 

expeça alvará para levantamento do valor consignado em juízo a fl. 171, 

em favor do Exequente, com transferência para conta bancaria indicada a 

fl. 233. Em seguida intime-se o Credor para, em dez (10) dias, querendo 

apresente planilha do débito remanescente (R$5.051,37) atualizado a 

partir 28/10/2015 e manifeste o seu interesse no prosseguimento do feito, 

postulando o de direito. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 402399 Nr: 34361-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL 

LTDA, RODRIGO BRESSANI SPINELLI, CARLOS HENRIQUE RACHID DE 

ANDRADE, MARINA BRESSANI SPINELLI MAIA DE ANDRADE, VIVIANE 

BRESSANI SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JR. - OAB:7445

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 477-500), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 502.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 703624 Nr: 38263-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença em 

todos os seus termos. De consequência determino a remessa dos autos a 

Contadoria do Juízo para elaboração dos cálculos nos parâmetros da 

sentença, consignando que o valor do veículo deve ser tomado por base à 

valorização da tabela FIPE e o valor da multa fixada na decisão de fl. 132 

calculada até a data do depósito realizado a fl. 158. Juntada planilha de 

cálculos do contador judicial voltem os autos conclusos imediatamente 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 918604 Nr: 42493-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELCIO JANGUAS DA CUNHA, 

MARIA HELENA LISBOA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA PIOVEZAN 

CORDEIRO - OAB:17868/O

 Vistos.

Considerando que o valor depositado às fls. 98-99 não liquida o débito da 

presente ação de busca e apreensão, rejeito o valor do deposito e 

determino que os autos voltem conclusos para julgamento no estado em 

que se encontra.

 Desde já fica deferido ao Terceiro que efetuou o depósito o levantamento 

da referida quantia, com transferência para conta bancaria que Ele indicar 

nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1124139 Nr: 20512-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERENITA COSTA SOARES 

GUIMARAES - OAB:9783 MT

 Autos nº 20512-39.2016.811.0041 – ID: 1124139Execução Exequente : 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MATO GROSSOExecutado : JOSÉ HENRIQUE COSTA 

SOARESDECISÃO Vistos.Cuida-se de processo de execução movido por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MATO GROSSO em face de JOSÉ HENRIQUE COSTA SOARES, 

ambos devidamente qualificados e representados nos autos. A fls. 63, foi 

penhorado por meio do sistema BacenJud, a quantia de R$363,96. Vindo, 

então, a impugnação a penhora de fl. 66-71, sob alegação de que o 

numerário bloqueado é oriundo do salário, portanto, impenhorável. Por sua 

vez o exequente, refuta tais argumentos, pugnando pela de penhora do 

percentual de 30% (trinta por cento), do salário da executada (fls. 74-80). 

Eis a síntese dos autos.Fundamento e DECIDO: (...). Diante da 

particularidade do caso enfocado e, em observância aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, entendo que para satisfação do débito 

a penhora sobre o salário do Executado deverá ser no percentual 30% 

(trinta por cento) dos vencimentos líquidos, eis que permitirá a amortização 

da dívida e não afetará o sustento do devedor, já que ainda terá proventos 

para suprir seus gastos pessoais primários (moradia, alimentação, 

etc).Ante ao exposto, determino a penhora do percentual de 30% (trinta 

por cento) dos proventos líquidos do devedor JOSÉ HENRIQUE COSTA 

SOARES. Para tanto, determino que se oficie o órgão pagador mencionada 

à fl. 79, consignando a determinação da retenção mensal do percentual 

supramencionado sobre o subsídio líquido do executado, devendo a 

quantia ser depositada em conta judicial, até a satisfação da integralidade 

do débito atualizado.No mais, quanto ao montante constrito nos autos 

(R$363,96), expeça-se alvará em favor do exequente, com transferência 

para a conta bancaria que Ele indicar. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1041078 Nr: 42131-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIE KURAMOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 255 de 552



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 Vistos.

No tocante ao pedido de reconsideração (fl. 60) digo que mantenho 

incólume a decisão de fl. 57, conquanto, oportunizo ao embargante o 

parcelamento das custas de que trata o art. 98, §6º, do CPC, devendo 

manifestar seu interesse no prazo de cinco (5) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 754120 Nr: 6083-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARCILENE BEATRIZ ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA IRACEMA ANTUNES - 

OAB:7668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 certifico que o executado não impugnou a penhora efetivada. Manifeste o 

credor em cinco dias requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 225667 Nr: 32982-88.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PRADO MACHADO, LEONOR PRADO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:4680/PR, SALMA ELIAS EID SERIGATO - OAB:30.998/PR, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 749268 Nr: 1352-67.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO, RENOVO O ATO: 

CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, PARA 

MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 247267 Nr: 14882-51.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DE ABREU SOUSA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERCEM - COOP. DE ECON. E CRÉD. 

MÚTUO DOS EMPREGADOS - ENERGIA ELETRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ABREU SOUZA 

CASTRO - OAB:10.656 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:12347

 certifico que a parte devedora não impugnou a penhora efetivada. 

Manifeste o credor em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1140151 Nr: 27429-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES 

LTDA EPP, ADIEK SOUSA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 intime-se a parte exequente para, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1076768 Nr: 58460-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, 

ADJUD ADMINISTRADORES JUDICIAL LTDA EPP, VANIO CESAR PICKLER 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI MAIRA CURVO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO - 

OAB:OAB/SP 20.047, BENEDICTO CELSO BENÍCIO JUNIOR - 

OAB:131.896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CURVO RONDON 

- OAB:11.017/MT

 certifico que o devedor não efetuou o pagamento do débito. Manifeste o 

credor em cinco dias requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 825675 Nr: 31650-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - 

OAB:77460/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS THIAGO MARQUES 

DUARTE - OAB:18202/O

 MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS SOBRE A DEVOLUÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA, REQUERENDO O QUE DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15280 Nr: 1531-89.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA, LARAH BEATRÍSSIA 

QUEIROZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8.126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ 

DE SOUZA - OAB:7979, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT

 CERTIFICO QUE, O EXECUTADO NÃO OFERECEU IMPUGNAÇÃO DA 

PENHORA ONLINE. 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.: 370282 Nr: 6828-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NESTOR SOARES DE SALLES, 

JOAO PACHECO DE SALLES, ALAYDES SOARES DE SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24.498/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, DECORREU O PRAZO DE SUSPENÇÃO DO PROCESSO 

REQUERIDO PELA PARTE AUTORA. CERTIFICO QUE, PROCEDO A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 

CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485 DO 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 806906 Nr: 13386-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR DE ALMEIDA AMBROSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 Ante ao exposto ACOLHO a exceção de pré-executividade (fls. 80-130), 

por consequência, JULGO extinta a presente execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso III, do CPC, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

925 do mesmo estatuto legal.

Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

que fixo em valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Transitando em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 349372 Nr: 19772-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO VALÉRIO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR HUMBERTO ALVES 

FILHO - OAB:5.025, PAULA VIRGINIA PEREIRA ALVES - OAB:6.058/MT

 manifeste a parte credora sobre a exceção de pre executividade, no 

prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 721902 Nr: 17421-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3.921, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT

 Vistos.

A fl. 267 o Exequente pleiteia a penhora no valor de R$2.386,90 (fl. 267) 

sobre a quantia bloqueada online em contas do co-executado Manoel 

Jorge Axkar de Saboia Campos (fl. 198v).

 Ocorre que a quantia bloqueada foi objeto de impugnação a penhora, que 

foi acolhida por decisão proferida fls. 228-229, pois efetivamente o valor 

atingido tratava-se de verba com natureza alimentar, advinda da 

remuneração do devedor como funcionário publico.

 Em razão disto resta prejudicado o atendimento do pedido do Credor, seja 

pelo fato de ter transitado em julgado a decisão que reconheceu como 

verba salarial o valor bloqueado. Seja por que o valor impugnado já foi 

levantado por alvará eletrônico n. 418950-7, como se verifica da cópia 

anexa.

 O Credor promova o prosseguimento do feito, em cinco (5) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23943 Nr: 4874-88.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS 

MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 COMPROVE A PARTE CREDORA A DISTRIBUIÇÃO E O PREPARO DA 

CARTA PRECATÓRIA NO JUÍZO DEPRECADO, NO PRAZO DE CINCO DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 783934 Nr: 37704-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - 

OAB:3079-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifeste a parte credora no prazo de cinco dias sobre a certidão do 

oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 855358 Nr: 57811-55.2013.811.0041

 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: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA, DIEISEN 

MAYCON ROSSATO

 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:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte requerida citada por edital 

apresentasse contestação. Na oportunidade intimo a parte requerente 

para requerer o que entender direito no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 352333 Nr: 22702-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AVELINO HUGUENEY DE SIQUEIRA, 

DALVA MARIA HUGUENEY DE SIQUEIRA, CARLY HUGUENEY DE 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, PRISCILA GHILARDI BORGES VALIM - OAB:7120, 

RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255-B/MT

 CERTIFICO QUE, O RÉU NÃO PAGOU O DÉBITO E NEM APRESENTOU 
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IMPUGNAÇÃO. 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.: 929780 Nr: 49181-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBRAE - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS 

E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA QUATRO PATAS LTDA ME, 

IVAN SOARES DE SOUZA, JOAO CARLOS HERINING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1095808 Nr: 8734-72.2016.811.0041

 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: ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI, TATYANA RIBEIRO 

GARCIA BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A/MT

 Autos nº 8734-72.2016.811.0041 – ID: 1095808EMBARGOS DE TERCEIRO 

Embargante: ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI e TATYANA RIBEIRO 

GARCIA BENEDETTIEmbargado: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADM. DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MTDECISÃOVistos.(...) Diante 

destas considerações, na hipótese entendo desnecessária a produção de 

prova testemunhal, devendo o processo ser julgado no estado em que se 

encontra razão pela qual determino que os autos permaneçam conclusos 

para sentença.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 359001 Nr: 29162-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCAS COMERCIO DE VEÍCULOS, ANGELA 

APARECIDA CARRAZONI, ANDERSON JUNIOR CARRAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDAN NAVES COSTA - 

OAB:22545/O, LUCAS PINTO DE OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22.970 

OAB/MT

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos verifico que o valor de R$1.847,33 (um 

mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), penhorado 

via BACENJUD (fl. 68), efetivamente cuida de verba de natureza salarial, 

como demonstrou o co-devedor ANDERSON JUNIOR CARRAZONI com a 

juntada dos documentos de fls. 83-85, situação que o próprio credor 

manifesta anuência (fl. 120).

 Diante disso, determino que a quantia penhorada deve ser imediatamente 

liberada, ante o contido no artigo 833, IV, do CPC, o que ora determino e 

que deverá ser precedido da indicação dos dados bancários para tanto, 

pelo executado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento a aludida quantia em favor de 

executado ANDERSON JUNIOR CARRAZONI.

 No tocante aos embargos à execução (fls. 75-104), sabendo que 

constituem ação autônoma de caráter incidental devem seguir o rito dos 

artigos 914 a 920, e 921, todos do Código de Processo Civil.

 Intime-se o Credor para, em cinco (5) dias, promover o a regularização 

dos embargos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 809466 Nr: 15951-74.2013.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DAL SOTTO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÕES ME, MICHELI DAL SOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES. 

- OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$7.958,42 (sete mil, novecentos e 

cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), sobre o qual incidirá 

correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida 

encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a 

partir da citação.CONDENO o Requerido/Embargante M. DAL SOTTO 

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME e MICHELI DAL SOTTO 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 20% (vinte 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).O credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença, 

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. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1059683 Nr: 50902-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANGO KURAMOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. - BIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 Vistos. Trata-se de embargos à execução apresentada em face do 

processo executivo (cod. 1022150) que o BANCO INDUSTRIAL E 

COMERCIAL S.A. – BIC ajuizou em desfavor de SANGO KURAMOTI tendo 

como objeto o recebimento da importância de R$275.639,68 (duzentos e 

setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e oito 

centavos), valor este representado pela Cédula de Crédito Bancário – 

modalidade cheque empresarial – BIC empresarial n. 1272525 de 

02/01/2015.Em síntese, o Embargante alega que o crédito objeto da 

presente demanda está submetido ao plano de recuperação judicial, cujo 

processo está em tramite na Primeira Vara Cível desta Capital sob o n. ID: 

955848, em razão disso pleiteia a concessão do efeito suspensivo aos 

embargos, a remessa dos autos ao juízo falimentar, extinção ou a 

suspensão da presente execução. O Embargado, por sua vez refuta com 

veemência as alegações do embargante (fl. 209). Eis o relato dos 

embargos. Decido. (...). Inocorrendo os requisitos autorizadores da 

concessão da tutela de que trata o art. 919, do CPC deixo de atribuir efeito 

suspensivo aos embargos.Nos termos do art. 370, caput e paragrafo 

único, do CPC, entendo ser desnecessária ao deslinde da questão a 

produção de prova testemunhal e/ou pericial além do farto acervo 

probatório colacionado aos autos pelas Partes, ensejando in casu, o 

julgamento antecipado da lide. Retornem conclusos para 

julgamento.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 737711 Nr: 34228-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDOIR DE CAMPOS, VILMA DE CAMPOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que fica designado as datas 09/10 e 18/10/2018 para realização 

de hasta pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15729 Nr: 272-88.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flamboeste Exportação de Alimentos Ltda., 

Mirna Cleide Moreno Rodrigues, HELVÉCIO EZEQUIAS RODRIGUES, ELIAS 

ANTÔNIO RODRIGUES E SUA ESPOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - 

OAB:14465-B/MT

 certifico que encontra-se designados os dias 09 e 18 de outubro de 2018, 

para a realização de venda judicial dos bens penhorados, no fórum da 

Capital.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016306-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAYARA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CARTA DE CITAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1016306-91.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 42.832,20; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SAYARA OLIVEIRA DE 

SOUZA Parte Ré: RÉU: BANCO BMG Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) 

Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, - DE 

3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04538-133 Senhor(a): RÉU: BANCO BMG A presente carta, extraída dos 

autos abaixo-identificados, tem por finalidade a C i t a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de requerido, por todo o conteúdo do despacho e 

da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta, para responder, querendo, a ação. 

DESPACHO/DECISÃO: CÓPIA ANEXA. ADVERTÊNCIAS: a) Prazo: O prazo 

para Responder é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do aviso de 

recebimento aos autos do processo. Esse prazo será contado em dobro, 

caso trate-se de litisconsortes com procuradores distintos (art. 191 do 

CPC), ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e contado em 

quádruplo, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público 

(art. 188 do CPC). b) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial (art. 

285 do CPC). CUIABÁ, 26 de julho de 2018. Atenciosamente, DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020013-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SILVA SENA CAPUCI OAB - MS12301 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA CAMBUY (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020013-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO CENTRO SUL DO MATO 

GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS REQUERIDO: MANOEL 

PEREIRA CAMBUY Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se a parte 

autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento das custas 

judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. 

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida junto ao ID 14061204, pelo Juízo deprecante da 

Comarca de Nova Andradina - MS, com urgência. Cumprida com êxito, 

devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III 

– Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002115-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FGR TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005470-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN JULIANA DA COSTA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005470-59.2018.8.11.0041. AUTOR: EVELYN JULIANA DA COSTA 

ALVES RÉU: BANCO GMAC S.A. Decisão Interlocutória Vistos etc. Evelyn 

Juliana Costa Alves ingressou com Ação de Revisão de Contrato de 

Financiamento de Veículo e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em 

face de Banco Gmac S/A. Afirma a requerente que firmou com o requerido 

um contrato de financiamento para aquisição de um veículo, no valor de R$ 

14.544,81, a ser pago em 48 parcelas de R$ 453,65. Que há cobrança 

neste de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, 

capitalização de juros, tarifas administrativas, exclusão da cobrança dos 

encargos moratórios, posto que não se encontra em mora pelas 

abusividades cometidas pelo requerido. Assim, em sede de tutela 

antecipada, requer seja determinando ao requerido a exclusão de seu 

nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, seja devolvida a 

posse do bem, a inversão do ônus da prova, realização de audiência de 

conciliação, bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 
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aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir 

a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de 

adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna o requerente seja 

devolvida a posse do bem e que o requerido se abstenha de incluir seu 

nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos 

juros e taxas a serem aplicadas seria adentrar as questões de mérito, 

incabível neste momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o 

requerido abstenha de incluir o nome do requerente nos cadastros de 

crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança 

das alegações somente se materializa quando existe expressa 

contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente 

consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além disso, do teor 

da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros 

encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às 

limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, 

entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

os juros contratados são abusivos, não tem o condão de levar a 

presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Também, é 

inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há 

capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também se 

relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Diante do pedido da parte autora, vindo na exordial, bem 

ainda, tendo em vista as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, 

que determinam a tentativa de terminar os litígios mediante concessões 

mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de 

conciliação, para o dia 05/09/2018 às 14:30 horas, para tentativa de 

conciliação nos presentes autos, devendo as partes, comparecerem à 

audiência munidas de proposta de solução amigável. Intimem-se as partes 

desta decisão, devendo o Banco requerido ser intimado pelo correio. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 23 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário [1] AgRg no REsp nº 

1052298/MS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 

1/3/2010.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022747-88.2018.8.11.0041

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:

LUIZ HENRIQUE DOUGLAS DUTRA MARCONDES DE LUCENA (RÉU)

SO PEDRAS HOME OFFICE COMERCIO DE PEDRAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022747-88.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: SO 

PEDRAS HOME OFFICE COMERCIO DE PEDRAS LTDA - ME, LUIZ 

HENRIQUE DOUGLAS DUTRA MARCONDES DE LUCENA 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, 26 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022763-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FRANCISCO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022763-42.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JAIR FRANCISCO DA SILVA FILHO Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 26 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022864-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO LOTUFO FILHO (EXECUTADO)

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

FRANCISCO LOTUFO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022864-79.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, EDIO 

LOTUFO FILHO, FRANCISCO LOTUFO NETO Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 26 de julho de 2018. Juiz Paulo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 260 de 552



de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012301-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA 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: 

1012301-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS DESPACHO Vistos etc. A 

fim de que o Juízo possa analisar o pedido contido na exordial, intime-se o 

requerente para trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia da 

Cédula de Crédito Bancário de nº 1920277-2, Id 13086302, devidamente 

assinada pela requerida, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento da ação. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 26 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020651-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DO ESPIRITO SANTO BESERRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010733-72.2018.8.11.0041

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:

WHALTER PINTO DA FONSECA MARQUES (RÉU)

G P MARQUES EIRELI - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; 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 encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014296-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMINDO MAEHLER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1014296-45.2016.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

ERMINDO MAEHLER SENTENÇA Vistos etc. Intimado o requerente para 

emendar a inicial, id 3059529, trazendo aos autos cópia do contrato que 

pretendia controverter (Contrato de Credito Pessoal Pré aprovado Canais 

Sicredi’, nº B40733059-1), pelo qual, objetivava o pagamento, diante do 

suposto inadimplemento, consoante ID 3227407, o mesmo permaneceu 

silente, deixando transcorrer o prazo, sem a apresentação do contrato. 

Sabe-se que o requisito indispensável ao uso da ação monitória, de 

acordo com o artigo 700 do CPC é a existência de prova escrita sem 

eficácia de título executivo. Assim, inexistindo a prova escrita supracitada, 

se faz ausente requisito indispensável à ação. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso IV do artigo 

267, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pelo requerente. Decorrido o prazo recursal, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 19 de dezembro de 2016. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007680-83.2018.8.11.0041

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:

MARIA LUCIA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007680-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MARIA LUCIA DE SOUSA Despacho Vistos etc. Mantenho a 

decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o 

julgamento do recurso de agravo de instrumento de nº 

1006524-86.2018.8.11.0000. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 26 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000833-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE LIVIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada 

nestes autos, e a parte Executada não opôs Embargos e nem comprovou 

o pagamento do débito exequendo. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos intimando a parte 

exequente para, no prazo legal, indicar bens do devedor passíveis de 

penhora.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782447 Nr: 36089-96.2012.811.0041

 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: MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA-ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14.913-B/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls. 368/370 

consubstanciados na quantia de R$ 6.300,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1139760 Nr: 27287-70.2016.811.0041

 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: LINDOMAR ALVES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A, BANCO BTG PACTUAL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Muszkat - 

OAB:OAB/SP222.797, CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS - 

OAB:14.153/MT, PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40077-OAB/DF

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls. 190/191 

consubstanciados na quantia de R$ 6.650,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 920716 Nr: 43880-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

12.409-A, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10273, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 882987 Nr: 18533-13.2014.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido do banco requerente vindo às fls. 91. Com efeito, a 

citação na ação de busca e apreensão se dá apenas e tão somente após 

a apreensão dos bens e tendo em vista que aqui ainda não aconteceu, 

não merece guarida o pedido de fl. 91.

Assim, deve o banco requerente promover o cumprimento da liminar de 

busca e apreensão em seu favor deferida.

Intime-se o banco requerente para promover ao andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 423935 Nr: 8183-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TERESA BARROS FIGUEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:OAB/BA 1141, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16.846-A, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - OAB:OAB/BA 

16.780

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendoem vista que trata-se os presentes autos de ação de conhecimento 

findada ante a certidão de trânsito em julgado as fls 45 do Agravo Interno 

em apenso, intimadaos a manifestar a parte requerida apresentou petição 

subscrita por advogado sem representação processual, desta feita 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES para que regularize 

a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

ser desconsiderado e sua petição desentranhada dos autos, e os autos 

serão devidamente arquivados no estado em que se encontra, haja vista o 

findar da prestação jurisdicional, como já relatado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 836376 Nr: 41376-06.2013.811.0041

 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: ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BRADESCO S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNADINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JOSE ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:63.440/MG, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A, 

TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 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.: 972630 Nr: 10558-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX RAMOS DA SILVA ME, ANDREZA 

ARRUDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 80, defiro o pedido de fls. 86/88.

Cite-se os executados, por edital, nos parâmetros das alterações 

previstas no artigo 257, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, com prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 755838 Nr: 7898-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PINTO DO NASCIMENTO

 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:

 Vistos etc.

Defiro em parte o pedido do exequente de fl. 133/134, conforme determina 

o inciso IV, § 2º do art. 513 do CPC.

Assim, intime-se o executado, por edital, nos termos do art. 256 do Código 

de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento do art. 

523 do CPC, conforme determinado à fl. 102.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 957490 Nr: 3797-53.2015.811.0041

 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 

SERV. DO CEFET MT SICOOB COOPERTEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LIMA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta às operadoras de telefonia e às 

concessionárias de água e energia, visto que as referidas empresas não 

possuem convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II – Tendo em vista que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui 

convênio com o Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), procedo a 

consulta de endereço do requerido:

- Gabriel Lima Amaral – CPF nº 023.425.231-65.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1108005 Nr: 13861-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA RABELO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCIZIO C.S. DE CAMARCO 

- OAB:OAB/MT 11.980-A

 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.: 783852 Nr: 37615-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABORE ALIMENTOS LTDA - ME, ZARNOFE 

RIBEIRO LEITE, ANTONIO ANDREO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta do 

endereço dos executados:

 - Sabore Alimentos LTDA-ME - CNPJ nº 08.877.065/0001-21;

- Zarnofe Riberiro Leite - CPF nº 003.799.991-53;

- Antonio Andreo Peres – CPF nº 039.496.501-99.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794559 Nr: 874-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Bacenjud (Banco Central) e Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para 

tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

 - Claudinei Vieira de Chaves Me – CNPJ nº 11.430.520-0001/50.

 Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 712750 Nr: 5615-79.2011.811.0041

 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: JANAINA CARLA FERREIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 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.: 714457 Nr: 9255-90.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D B COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, PAULA RENATA DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência fl.121, no qual informa que a parte 
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requerida, "AUSENTE".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1127190 Nr: 21864-32.2016.811.0041

 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: BENTO CARLOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:15.063-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 04.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 456459 Nr: 27205-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 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 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 920716 Nr: 43880-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

12.409-A, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte autora informa que encartou o comprovante de 

pagamento de diligência EM ANEXO, porém verifico que o mesmo inexiste, 

impossibilitando o prosseguimento do feito, assim sendo, impulsiono os 

autos para intimar novamente a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 746895 Nr: 44121-27.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ RACHID JAUDY - ME, CARLOS 

JOSÉ RACHID JAUDY, WILLIAN LUCIANO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 787819 Nr: 41748-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIBSON ADAMI NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 771365 Nr: 24431-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEZERRA E PARIZ LTDA, MANOEL JOSÉ 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1146348 Nr: 30141-37.2016.811.0041

 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: LUCIANA MARIA DE ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, F. 

G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, MARCIO GOMES LOUZADA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 
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intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840406 Nr: 44780-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9.623

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que não foi deferido o efeito suspensivo no Agravo de 

Instrumento interposto, bem como a liberação dos valores mediante 

Alvará, e em análise aos autos constatei que a parte executada ainda não 

foi citada da presente ação, desta feita impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719814 Nr: 15294-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANALUIZA SKAF DOS SANTOS, GILMAR 

BELLEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11.887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10200, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.
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(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON ALVES COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012714-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ELSON ALVES COELHO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos 

e 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 veículo 01 (Um) Veículo Modelo CHEVROLET 

CLASSIC LS(Importado); Ano/Modl. 2015/2016; Cor Branca; Flex; Placa 

QBN3156; Renavam 01057119358; Chassi 8AGSU1920GR102145. 

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. M/Cuiabá, 26 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011938-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWGLOSSY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011938-39.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: NEWGLOSSY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Cite-se a executada 

para pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando 

do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido 

da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. M/Cuiabá, 

26 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011966-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANIAGO E SENA LTDA - ME (RÉU)
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JULIANO GARCIA PANIAGO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011966-07.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

RÉU: PANIAGO E SENA LTDA - ME, JULIANO GARCIA PANIAGO DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Citem-se os devedores para pagamento 

do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. 3. Intime-se o Requerente para que deposite o comprovante 

do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 26 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013083-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA CONCEICAO PEDRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013083-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: LUCAS DA 

CONCEICAO PEDRO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e 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 veículo marca HONDA, modelo XRE 300, chassi n.º 

9C2ND1110GR000068, ano de fabricação 2016 e modelo 2016, cor 

BRANCA, placa QBJ2893, renavam 01083810852, 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. M/Cuiabá, 26 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019434-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA SOLANGE FERREIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019434-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: DEBORA SOLANGE FERREIRA COSTA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 

judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 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/ COBALT ELITE 1.8, Ano Fabricação/Modelo 2016/2016, 

Chassi 9BGJE69E0GB177198, RENAVAM 01090321519, Placa QBY-0983, 

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. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 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, 26 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: 1013248-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON TREVOR ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013248-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ALISSON TREVOR 

ROCHA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e 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 veículo 

marca KAWASAKI, modelo Z 800, chassi n.º 96PZRJB15GFS00031, ano 

de fabricação 2015 e modelo 2016, cor VERDE, 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 
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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. M/Cuiabá, 26 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012706-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012706-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA 

AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos e 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 veículo Marca / Modelo: 

FIAT IDEA ADVENTURE(CREATIVE) 1.8 16V(FLEX) 4 Cor: BRANCA - Ano / 

Modelo: 13/14 Placa: ONU6805 - Chassi: 9BD13531CE2250571, 

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. M/Cuiabá, 26 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013891-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ VITORINO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013891-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: ANDRE LUIZ VITORINO DE ALMEIDA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. Defiro o pedido contido na petição de Id 

13523499. E para tanto, proceda-se à retificação da identificação do 

processo junto PJE, fazendo-se constar como requerido: CLODOALDO 

MARTINIANO DA SILVA, procedendo-se às anotações devidas, conforme 

indicado na petição de Id 13523499. 2. 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 veículo marca TOYOTA, 

modelo COROLLA ALTISFLEX, ano de fabricação/modelo 2016/2017, cor 

BRANCA, chassi 9BRBD3HE3H0341346, Renavam: 1108261628, placas 

FVA0059, 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. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 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. M/Cuiabá, 26 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013836-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES FAGUNDES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013836-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JAQUES FAGUNDES GOMES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos e 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 veículo Marca: HONDA Modelo: BIZ 110I, 

Ano/Modelo: 2017/2017 Cor: VERMELHA, Chassi N°: 9C2JC7000HR506247 

Placa: QBF6495 Renavam: 1117239885, 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 
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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. M/Cuiabá, 26 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022732-22.2018.8.11.0041

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:

LEONARDO SILVA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 2 7 3 2 - 2 2 . 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: LEONARDO 

SILVA NEVES Despacho Vistos etc. I – Intime-se o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. II – Compulsando os autos verifico que os endereços postados nas 

notificações de ID’s 14366038, 14366045, 14366069, 14366077, 14366088 

e 14366093, são distintos do apresentado no contrato juntado no ID 

14366030, sendo assim não válida as certidões das notificações, não 

restando comprovada assim, a mora do requerido. A notificação de forma 

correta é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e 

apreensão. III – Diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 26 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014078-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA BATISTA 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: 

1014078-46.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLAUDIA CRISTINA BATISTA DA 

SILVA SENTENÇA Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A 

propôs Ação de busca e apreensão, em face Cláudia Cristina Batista da 

Silva, no entanto, requereu, na petição de Id 13583306, a desistência do 

feito. 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. 

Recolha-se, imediatamente, o mandado de busca e apreensão expedido. 

Deixo de determinar eventuais baixas de restrições, tendo em vista 

inexistirem ordens emanadas por este Juízo neste sentido, realizando as 

restrições. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 26 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013660-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RALPH TAMPERRAMPO ROSA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 

Estadual em face dos réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso e Ralph Tamperrampo Rosa, objetivando a 

nulidade do Ato n. OS/MD/27/90, emanado pelo segundo réu, o qual 

concedeu ao terceiro requerido a indevida estabilidade excepcional no 

serviço público, visto que não preenchia requisito essencial previsto no 

art. 19, do ADCT. Por meio da decisão proferida em 15/05/2017 (Doc. 

7148013), determinou-se a citação dos réus, os quais apresentaram 

contestações Ralph Tamperrampo Rosa (Doc. 10605242) e Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso (Doc. 10876456). Citado, o Estado 

de Mato Grosso pugnou pela declaração de nulidade dos atos que 

deferiram a averbação do tempo de serviço e declararam a estabilidade do 

réu e, na mesma oportunidade, informou que se abstém de contestar a 

ação (Doc. 8851451). As contestações foram apresentadas dentro do 

prazo legal, conforme certificou a Gestora Judicial (Doc. 11060151). 

Impugnação às contestações apresentada pelo Ministério Público Estadual 

(Doc. 11224813). É o relato do necessário. Decido. Ante a possibilidade de 

julgamento antecipado da lide, determino que as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem se resta alguma prova a ser produzida neste 

Juízo, especificando com objetividade quais são e, também, justificando a 

pertinência das mesmas. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. (assinado 

eletronicamente) Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013660-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RALPH TAMPERRAMPO ROSA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 

Estadual em face dos réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso e Ralph Tamperrampo Rosa, objetivando a 

nulidade do Ato n. OS/MD/27/90, emanado pelo segundo réu, o qual 

concedeu ao terceiro requerido a indevida estabilidade excepcional no 

serviço público, visto que não preenchia requisito essencial previsto no 

art. 19, do ADCT. Por meio da decisão proferida em 15/05/2017 (Doc. 

7148013), determinou-se a citação dos réus, os quais apresentaram 

contestações Ralph Tamperrampo Rosa (Doc. 10605242) e Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso (Doc. 10876456). Citado, o Estado 

de Mato Grosso pugnou pela declaração de nulidade dos atos que 

deferiram a averbação do tempo de serviço e declararam a estabilidade do 

réu e, na mesma oportunidade, informou que se abstém de contestar a 

ação (Doc. 8851451). As contestações foram apresentadas dentro do 

prazo legal, conforme certificou a Gestora Judicial (Doc. 11060151). 

Impugnação às contestações apresentada pelo Ministério Público Estadual 

(Doc. 11224813). É o relato do necessário. Decido. Ante a possibilidade de 
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julgamento antecipado da lide, determino que as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem se resta alguma prova a ser produzida neste 

Juízo, especificando com objetividade quais são e, também, justificando a 

pertinência das mesmas. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. (assinado 

eletronicamente) Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 276132 Nr: 4748-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKRO ATACADISTA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO 

- OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO - OAB:6.522, JOÃO 

CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LIGIA MARIA 

BUENO DE SOUZA NEVES - OAB:12252, LUCIANA GAMBALLI CORRÊA 

DA COSTA - OAB:4726/MT, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT, LUIS ANTONIO MARCHIORI PERÍCOLO - OAB:12477, 

MIRIAN GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795, RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI - OAB:6.667/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT, ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - OAB:18280

 Vistos etc.

Certifique se o depósito de fl. 2.233/2.234 foi vinculado a este feito, 

conforme determinado no despacho de fl. 2.236. Em caso negativo, 

proceda-se ao necessário para a regularização.

Acolho a manifestação ministerial de fls. 2.268/2.269 e suspendo o feito 

pelo prazo de seis (06) meses.

Aguarde-se na secretaria da Vara. Decorrido o prazo, certifique-se e 

abra-se vista ao representante do Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 134625 Nr: 19898-88.2003.811.0041

 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): ESTADO DE MATO GROSSO, ALVANIR CIRINO 

DOS SANTOS, ELIAS PEREIRA DOS SANTOS, IRAHY ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:P. DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027/B-MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos e aguarde-se na 

secretaria da Vara, pelo prazo de trinta (30) dias, eventual manifestação.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, certifique-se, procedam-se as 

anotações necessárias e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 55043 Nr: 104-67.1992.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMPANHIA DE 

HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MT, VIRGINIO MUZZI, WILTON 

ALVES CORRÊA, AQUÁRIO ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A, OTÁVIO 

JACARANDÁ, ANILDO LIMA BARROS, PAULO SÉRGIO DA COSTA 

MOURA, LUIZ AFFONSO DELIBERADOR MICKOSZ, MAURA CÂNDIA DE 

LIMA, INGO GERALDO GUNTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALBERTO ANDRÉ 

LASCH - OAB:4.324/MT, DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6491-B, FABIO CESAR GUIMARAES NETO - Defensor - 

OAB:2120/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA (UNIJURIS/UNIC) - 

OAB:3.574/MT, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, JOÃO AFONSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:1417, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO - OAB:OAB MT 3326, 

JULIANO PEDRO GIRARDELLO - OAB:4.921/MT, LAURA APARECIDA 

MACHADO ALENCAR - OAB:4639 MT, MARCELO DOS SANTOS ALVES 

CORRÊA-PROMOTOR JUSTIÇA - OAB:6500, MILTON ALVES 

DAMACENO - OAB:3.620/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT, SANTOS DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:1360/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:4862-A

 Vistos etc.

Intimem-se os requeridos, por seus patronos, via DJE, para que, no prazo 

de vinte (20) dias, manifestem sobre o laudo pericial 1.671/1.695; laudo 

complementar (fls. 1.747/1.757 e 1.761/1.764) e o parecer técnico juntado 

pelo representante do Ministério Público (fls. 1.769/.1771), sob pena de 

concordância tácita.

 Considerando a pluralidade de requeridos e advogados, o feito não 

poderá ser retirado em carga, a exceção da hipótese prevista no art. 107, 

II, §2º, do CPC.

 Após a manifestação dos requeridos ou o decurso do prazo, intime-se o 

Estado de Mato Grosso para manifestação, mediante vista.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1273374 Nr: 28786-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÍSIO LEMOS MELO JÚNIOR, CRW - 

PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO RENÉ ARRAIS - 

OAB:PROM. JUST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 Vistos etc.

 Designo a audiência para o dia 12/09/2018, às 15h00min.

 Intime-se a testemunha, consignando as advertências legais.

 Intimem-se as partes e comunique-se o Juízo deprecante.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 418199 Nr: 5121-54.2010.811.0041

 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): MARCELO DE SOUZA BARROS, MARCOS DE 

SOUZA BARROS, DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE 

VEÍCULO TOYOTA, FLÁVIO DE PAIVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE PAIVA PINTO - 

OAB:6.220/MT, BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - 

OAB:13.591/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342/MT, MARIA MARGARETH DE 

PAIVA - OAB:4.756-A/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067, MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS - OAB:57.739/RJ, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos etc.

 Diante do desprovimento do recurso interposto pelo requerente, 

mantendo-se a improcedência dos pedidos no v. acórdão de fls. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 269 de 552



3.599/3.661, procedam-se as anotações necessárias e, não havendo 

pendências, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1159934 Nr: 35902-49.2016.811.0041

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, MARILZA PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEX VIEIRA 

PASSOS - OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:8.534, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos 

editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que 

concederam à Marilza Pereira Soares efetividade no serviço público 

(OS/MD/027/90), anulando-se por arrastamento todos os atos 

administrativos subsequentes, sobretudo o de enquadramento no cargo 

de “Técnico Legislativo de Nível Médio” (Ato n.º 597/03) e os que 

concederam progressão na carreira.Condeno a requerida Marilza Pereira 

Soares, 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 Marilza Pereira Soares, de qualquer remuneração, 

subsídio etc., provenientes e decorrentes dos Atos OS/MD n.º 027/90 e 

n.º 597/03, 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 Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1024865 Nr: 34234-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, Diego de Mamam 

Dorigatti (Procurador do Estado) - OAB:13647-A, Gilberto Gomes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2.731/MT

 Vistos etc. 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, após, abra-se vista a 

Procuradoria do Estado de Mato Grosso, para o mesmo fim, no prazo de 

quinze (15) dias. Com o retorno dos autos, intime-se o requerido, via DJE, 

para apresentar seus memoriais, no mesmo prazo, já referido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1119975 Nr: 18774-16.2016.811.0041

 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): MUNICIPIO DE CUIABA-MT, QUALIMAGEM 

SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT

 Vistos etcAinda, não há notícia de nova licitação para a prestação do 

serviço e há nos autos prova da inaptidão da empresa contratada, que 

teve indeferido o pedido de alvará sanitário de 2017 e sequer requereu o 

alvará sanitário de 2018.Desta forma, visando conferir efetividade a 

prestação jurisdicional e com fundamento no poder geral de cautela 

previsto no art. 297, do CPC e, ainda, considerando a relevância da 

questão, que atinge o direito fundamental à saúde, determino que o 

requerido Município de Cuiabá se abstenha de prorrogar o Contrato n.º 

6.720/2012, caso a empresa requerida Qualimagem Serviços Diagnósticos 

Por Imagem Eireli não apresente o alvará sanitário 2018 e as certidões de 

regularidade fiscal exigidas por ocasião da habilitação para o contrato. 

Intimem-se pessoalmente desta decisão, o sr. Prefeito Municipal, o 

Secretário Municipal de Saúde e, mediante vista, o Procurador-Geral do 

Município.Diante da manifestação ministerial pelo julgamento antecipado do 

feito e para evitar futura arguição de cerceamento de defesa, intimem-se 

os requeridos para que manifestem, no prazo de quinze (15) dias, se há 

alguma prova a ser produzida, devendo, em caso positivo, indicá-las 

justificando sua pertinência e necessidade, nos exatos termos da 

lide.Intimem-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003325-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOURA LEITE VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIZIANE LUZIA KUBISZESKI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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 : 

1003325-30.2018.8.11.0041 AUTOR: FLAVIO MOURA LEITE VIEIRA RÉU: 

HELIZIANE LUZIA KUBISZESKI Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos 

c/c Pedido Liminar, proposta por Beatriz Vieira Kubiszeski, representada 

por seu genitor Flavio Moura Leite Vieira, em face de Heliziane Luzia 

Kubiszeski, todos devidamente qualificados nos autos. Ante a informação 

do atual endereço constante do Id 14101179, designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 28 de agosto de 2018 às 09:30 horas, a 

ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cumpra-se a 

decisão do id 12314921. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presente, como mandado de citação e 

intimação da requerida. Intime-se o autor por meio de seu ilustre advogado. 

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito _________ Endereço: Cooperativa de 

Crédito Santa Rosa, Av. José Rodrigues do Pradro ( Av. Antartica), nº 

60/66 - Bairro Santa Rosa, em Cuiabá/MT - CEP 78.040-085. ZONA: 03

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007165-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA MARIA PEREIRA CATULE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

Divanir Marcelo de Pieri OAB - PR25100-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DIAS (REQUERIDO)

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 : 

1007165-48.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AGDA MARIA PEREIRA 

CATULE REQUERIDO: JOSE CARLOS DIAS Vistos etc. Designo audiência 

de conciliação , para o dia 03 de setembro de 2018, às 10:00 horas, a ser 

presidida pelo ilustre conciliador. Cumpra-se a decisão, constante do id 

12986399, expeça-se carta precatória com urgência. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007165-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA MARIA PEREIRA CATULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

Divanir Marcelo de Pieri OAB - PR25100-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1007165-48.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono este 

processo para, INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar o recolhimentos das custas referentes a distribuição da carta 

precatória, ou retirá-la para providenciar sua distribuição junto ao Juízo 

Deprecado, com a finalidade de citação do reu, uma vez que deferido o 

recolhimento das custas ao final. CUIABÁ, 26 de julho de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029618-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDISMAR ANTONIO ALMEIDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT14835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE PAES DE PROENCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (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 

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 : 

1029618-71.2017.8.11.0041 AUTOR: JUDISMAR ANTONIO ALMEIDA 

CAMPOS RÉU: JULIANE PAES DE PROENCA Vistos etc. Acolho o parecer 

Ministerial, constante do id 13993290 e, designo sessão de mediação, 

para o dia 07 de agosto de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida por 

mediador certificado. Intimem-se as partes, por meio de seus ilustres 

advogados. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006813-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLA MARQUES CAMPBELL (REQUERENTE)

LORRAINE CARVALHO CAMPBELL (REQUERENTE)

MARJORY CARVALHO CAMPBELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLYVISTON DE OLIVEIRA CAMPBELL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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 : 

1006813-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARJORY CARVALHO 

CAMPBELL, LORRAINE CARVALHO CAMPBELL, LUDMYLA MARQUES 

CAMPBELL INVENTARIADO: CLYVISTON DE OLIVEIRA CAMPBELL Vistos 

etc. Defiro o pedido constante do id 14327273 e, concedo o prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, para cumprimento integral da decisão do id 

12315218, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de julho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017737-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA DE SOUZA OAB - PR26882 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

T. L. B. D. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação EU, PAULO RODRIGUES 

FERREIRA FILHO, OFICIAL DE JUSTIÇA DESIGNADO NOS AUTOS EM 

EPÍGRAFE, ME DIRIGI ATÉ O BAIRRO CENTRO, NESTA CAPITAL, MAIS 

PRECISAMENTE NA RUA BARÃO DE MELGAÇO, E ALI ESTANDO, A 

RECEPCIONISTA ALINE VERIFICANDO O NOME DOS PROPRIETÁRIOS NÃO 

LOCALIZOU NA LISTA, O NOME DO REQUERIDO TONY CHARLES BRITO 

DA SILVA. SENDO PESSOA DESCONHECIDA NAQUELE LOCAL. 

CUIABÁ/MT, 7 de julho de 2018. PAULO RODRIGUES FERREIRA FILHO 

Oficial de Justiça SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1001499-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR GELIO DOS SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO FERREIRA E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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 : 

1001499-66.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELENIR GELIO DOS SANTOS E 

SILVA REQUERIDO: JOAO BOSCO FERREIRA E SILVA Vistos etc. Defiro o 

pedido parcialmente o pedido constante do id 1409926 e, concedo o prazo 

de 20 (vinte) dias, para cumprimento integral da decisão do id. 13824642. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 4154 Nr: 872-46.1999.811.0041

 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: AMS, RLSM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:24370/O, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, acerca da manifestação da Procuradoria de 

fls. 204, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que de direito;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1146816 Nr: 30358-80.2016.811.0041

 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: HZJ, RDCLL, RLDLE, MLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323/SP, MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - 

OAB:18625, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B, SERGIO DONIZETI 

NUNES - OAB:2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, acerca da manifestação da Procuradoria de 

fls. 204, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que de direito;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1023572 Nr: 33694-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMMDS, MFMDS, TMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENYFFER KELLE PEREIRA 

BASSAN - OAB:19661/O, LAURA AMARANTA DE ALMEIDA LIMA - 

OAB:21631/O, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107-O-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, acerca do interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que de direito, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 769785 Nr: 22772-31.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDC, EMDC, WMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - OAB:3020/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃODOS REQUERIDOS, por meio dos seus Advogados, 

para comprovarem o recolhimento das custas processuais de fls. 365, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 764119 Nr: 16746-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS, GBDS, MEBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT, SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA - OAB:OAB/MT 14.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, CRISÁLIDA DOS SANTOS ALVES FEITOSA - 

OAB:15979, NAIRA NUNES DE OLIVEIRA ALTOÉ - OAB:13.662, Talita 

Patricia Moraes de Oliveira - OAB:19685, VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15.414/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1298812 Nr: 8127-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTDUH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão do Oficial de Justiça 

de folhas 13, em que constata a impossibilidade de proceder a intimação 

do requerido, por não localizar o endereço informado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 234545 Nr: 3737-95.2006.811.0041

 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: IAP, NMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:, ANDRÉ STUMPF JACOB GONCALVES - 

OAB:5.362/ MT, BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO Procurador do 

Munícipio - OAB:9192/MT, CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - 

OAB:15.662/MT, JEAN MARTINS PEREIRA - OAB:8.277/MT, 

JOÉVERTON SILVA DE JESUS - OAB:3.436, JOEVERTON SILVA DE 

JESUS - OAB:9946, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 828893 Nr: 34737-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSNA, ALNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES TEODORO RIBEIRO 

NETO - OAB:10.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 272 de 552



CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1046422 Nr: 44567-88.2015.811.0041

 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: PBF, BBFDO, PBF, MBFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1281582 Nr: 2291-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGK, NEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKGK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o 

que de direito, acerca da impossibilidade do cumprimento do mandado de 

prisão, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1108420 Nr: 14050-66.2016.811.0041

 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: ERDLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE CARDOSO DO 

NASCIMENTO - OAB:12332/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar o 

TERMO DE GUARDA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1109004 Nr: 14246-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO 

AMARAL - OAB:8.345

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE REQUERIDA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar MEMORIAIS, 

nos autos, no prazo de 10 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021904-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINA CHRISTOFOLLI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER GOMES SOUZA (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: 

1021904-26.2018.8.11.0041. AUTOR: CLEIDINA CHRISTOFOLLI DE 

OLIVEIRA RÉU: FAGNER GOMES SOUZA Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por 

Théo Christofolli Gomes de Souza, representado por sua genitora Cleidina 

Christofolli de Oliveira, em face de Fagner Gomes Souza, todos 

devidamente qualificados nos autos. O documento constante do Id. 

14263939, demonstra o vínculo de parentesco existente entre o requerido 

e o infante, visto que, são pai e filho. Em decorrência da referida 

paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a manutenção do 

infante, razão pela qual, arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 281,10 

(duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), justificando-se o 

arbitramento neste valor ante a ausência de comprovação dos ganhos do 

alimentante, bem como, dos gastos do alimentado. 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 junto 

ao Banco Sicredi, agência 0810, conta nº 00049825-5, em nome de 

Cleidina Christofolli de Oliveira. Os alimentos incidirão, também, nas verbas 

de férias, 13° salário e rescisórias, quando houver. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 28 de agosto de 2018 às 09:00 horas, a 

ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte 

ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Como medida de 

celeridade e economia processual, sirva cópia da presente, como 

mandado de citação/intimação. Intime-se a autora, por meio de seu ilustre 

advogado. 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] FAGNER GOMES SOUZA – Endereço: Rua B, nº 17, 

Bairro Nova Conquista, em Cuiabá/MT, CEP: 78056-010. ZONA 06

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1060703 Nr: 51335-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDO, MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDO, CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906, ESLY GERALDO PINHEIRO - OAB:16549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 51335-30.2015 – Código 1060703

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Por meio da presente ação, o requerente busca a guarda de sua filha 

Emannuelly Souza de Oliveira, nascida em 14.12.2009 (fl. 17), em face dos 
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avós maternos da menor, considerando que sua genitora faleceu em 

26.11.2014 (fl. 18).

 Na decisão de fl. 22, foi indeferida a liminar, estipuladas as visitas 

paternas e designada audiência de tentativa de conciliação, que terminou 

sem acordo, fl. 27.

 Às fls. 34/39 foi apresentada a contestação.

 Às fls. 66/69 o autor informou que a requerida, avó materna da menor, 

com medo de perder a guarda da neta, registrou um boletim de ocorrência 

em seu desfavor, imputando-lhe condutas falaciosas, no intuito de obstar 

o deferimento da guarda de Emannuelly em seu favor. Assim reiterou o 

pedido de concessão liminar da guarda provisória.

 Às fls. 79/80 a requerida informou sobre a existência de um inquérito 

policial que visava a investigação de suposto abuso sexual cometido pelo 

autor em face da sua filha menor, e pediu a suspensão desta ação.

 À fl. 92 o Promotor de Justiça opinou pela realização de estudo 

psicossocial do caso, que foi determinado por este Juízo (fl. 93).

 Às fls. 96/100 foi acostado o laudo.

 À fl. 102 e seguintes, a parte adversa informou a juntada de documentos 

relativos às medidas protetivas deferidas em face do requerido, na Vara 

da Violência Doméstica.

 À fl. 114 consta parecer Ministerial, pela abertura de prazo ao requerente 

e instrução do feito.

 Às fls. 116/117 o autor se manifestou sobre os documentos 

apresentados pela parte requerida, e em seguida (fls. 119/124), reiterou o 

pedido de tutela antecipada, alegando que foi absolvido criminalmente das 

acusações da requerida.

 A par das informações e documentos que constam nos autos e toda a 

problemática apresentada, este Juízo não possui, neste momento, 

convicção que lhe permita antecipar os efeitos da tutela para conceder a 

guarda provisória ao requerente. No entanto, é certo que pai e filha têm 

amplamente assegurados o direito de conviverem, salvo a existência de 

prova de que essa convivência seja nociva à infante.

 Não obstante a absolvição criminal do autor em primeiro grau de 

jurisdição, e o prestígio ao seu estado de inocência, não há informações 

se a sentença absolutória transitou em julgado ou se acaso houve recurso 

de apelação, já que nesse último caso, haveria, pelo menos em tese, 

possibilidade de reforma do decisum.

 Por essas razões, tendo como objetivo maior a proteção da pequena 

Emannuelly, frente à sua vulnerabilidade, entendo conveniente que a 

reaproximação entre pai e filha ocorra de forma gradativa, a fim de 

resguardá-la de abalos emocionais maiores que os que já enfrentou até 

aqui, e que porventura possam surgir com a reinserção abrupta da 

presença paterna no seu dia a dia, haja vista que estão sem se relacionar 

por um longo período, aliado ainda ao fato de que desde pelo menos 

26.11.2014, data de falecimento da mãe, a casa da avó é o lar onde se 

encontra a pequena Emannuelly.

 Em busca dessa cautela, defiro ao requerente o exercício da convivência 

com a filha, a priori, por um período mais breve, que deverão ocorrer nos 

primeiros e terceiros domingos de cada mês, devendo busca-la às 13:00 

horas e devolvendo-a às 18:00 horas, do mesmo dia, no lar da avó 

materna.

 Não há arguição de preliminares, como também não há irregularidades a 

sanar.

 Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de 

novembro de 2018, às 16h:30min.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 Sem prejuízo das determinações retro, determino a realização de novo 

estudo psicossocial, que deverá ser realizado com urgência, no prazo de 

40 (quarenta) dias, ante a necessidade de o relatório ser acostado aos 

autos antes da data da audiência acima designada.

 Cientifique-se o nobre Promotor de Justiça.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 806798 Nr: 13282-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerida para que traga aos autos a certidão atualizada do 

bem a ser levado a leilão judicial, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 886583 Nr: 20969-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADS, VADS, GSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO - 

OAB:12.760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 Processo nº. 20969-42.2014 – Código 886583

 Vistos.

 Postergo a análise dos embargos.

 Remetam-se os autos à contadoria judicial, a fim de, com base nos 

documentos acostados aos autos, inclusive o termo de rescisão 

contratual (fl. 47) e comprovantes de pagamentos (fls. 40/41), apure se há 

saldo devedor na presente execução, e, em caso positivo, qual o valor, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Com o laudo contábil, digam as partes no prazo legal.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 2564 Nr: 1516-67.1991.811.0041

 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: Euthildes D'Abadia Fernandes Martins, ANA GERALDA 

MARTINS DE SIQUEIRA, PAULO SERGIO MARTINS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Martins de Siqueira ( De Cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13.446, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT, CARLOS DOBBIS - 

OAB:127/RO, HELOÍSA FERREIRA MICCOLI - OAB:18366/O, JOELMA 

DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT, SERGIO ANTONIO DOBBIS - OAB:611/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o herdeiro PAULO SERGIO MARTINS SIQUEIRA, a fim de que se 

manifeste sobre as últimas declarações dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 946100 Nr: 58065-91.2014.811.0041

 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: ANTONIO CÁSSIO CORREA DA COSTA, JEAN CARLO 

DE ALMEIDA, MARCO AURÉLIO CORREA DA COSTA, VILMA 

VASCONCELOS BARROS, SUMAIA APARECIDA CORREA DA COSTA 

STEFAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO ANTONIO ITAUBI CORREA DA 

COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE SOUZA SANTOS 

SILVA - OAB:10.574 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

initmar o inventariante para que, no prazo de 15 dias, manifeste acerca do 

retorno do ofício bem como promova a juntada aos autos da certidão 

negativa emitida pela PGE/MT e a certidão negativa de testamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 340548 Nr: 10825-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA DA SILVA CAMPOS, C. S. C, DIANA DA SILVA 

CAMPOS, A. L. S. C, Y. C. S. C, L. S. C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CESAR AUGUSTO DE CAMPOS 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o inventariante a manifestar dentro do prazo de 10 dias, acerca da 

manifestação da Fazenda Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 382479 Nr: 17907-67.2009.811.0041

 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: MACD, TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILBENIA CALDAS ABREU - 

OAB:13337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de citação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 dias, 

bem como que informe o local de trabalho do executado, nos termos da 

decisão de fls. 146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1092614 Nr: 7338-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACD, CCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLI EGUES DIAS - 

OAB:10692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS

CERTIFICO que foram feitas buscas nesta Secretaria da Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT dos autos sob nº 

7338-60.2016.811.0041 Código 1092614, Ação de Execução de Alimentos 

que consta como Exequente: A.C.D. representada por sua genitora 

Cristiane Charmo Dias Oliveira e Executado: Marcos Augusto Ferreira 

Queiroz, não obtendo êxito na localização do processo, sendo ainda, dado 

buscas no gabinete deste juízo, sendo as tentativas de localização todas 

inexitosas.

 Razão disso, lavro a presente certidão e procedo de imediato a intimação 

da parte exequente a fim de que apresente a este juízo cópia da inicial e 

seus documentos, bem como demais petições e documentos 

posteriormente acostados aos autos, para fins de que esta serventia 

providencie a restauração dos autos e devido prosseguimento do feito.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

 Mirelli Silva

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1041196 Nr: 42154-05.2015.811.0041

 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: ROSALINA MARTINS DE BULHOES, ABDL, ROSALINA 

MARTINS DE BULHOES, ABDL, ALLAN BULHOES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNALDO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o inventariante a proceder ao integral cumprimento da sentença, 

bem como manifestar acerca do retorno do ofício, dentro do prazo de 10 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 989228 Nr: 18193-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGDRA, SRDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUÍS CESAR - 

OAB:4030-O

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o requerido para apresentar a defesa, dentro do prazo de 15 dias.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022150-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS ALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JORGE RODRIGO DA SILVA ALBERTO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE "TOMADA DE 

DECISÃO APOIADA" PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: 

1022150-90.2016.8.11.0041 Parte Autora: Nome: GERALDO CARLOS 

ALBERTO Endereço: RUA VINTE E DOIS, casa 20, quadra 38 setor 5, CPA 

III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-366 Parte Ré:Nome: EVANILDES ALMEIDA 

SILVA Endereço: RUA VINTE E DOIS, casa 20, Quadra 38 setor 5, CPA III, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-366 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E 

DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE 

NOMEAÇÃO DOS Srs. Evanildes Almeida da Silva e o Sr. Jorge Rodrigo da 

Silva Alberto COMO APOIADORES, DO SR. GERALDO CARLOS ALBERTO, 

PARA PRESTAR APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA- NO CASO, 

RELATIVA - NA TOMADA DE DECISÃO SOBRE ATOS DA VIDA CIVIL, 

FORNECENDO OS ELEMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA 

QUE O APOIADO POSSA EXERCER SUA CAPACIDADE. SENTENÇA: 

Processo: 1022150-90.2016.8.11.0041 Ação: Pedido de tomada de 

decisão apoiada e/ou curatela parcial Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

tomada de decisão apoiada e/ou curatela parcial, formulado por Geraldo 

Carlos Alberto, representado por seu filho/Curador Jorge Rodrigo da Silva 

Alberto, qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que foi 

casado com a Sra. Evanildes Almeida Silva e que durante o matrimônio 

tiveram três filhos, hoje todos maiores de idade. Relata que em meados do 

ano de 2007 sofreu um acidente automobilístico, o qual lhe deixou 

sequelas, sendo diagnosticado como esquizofrênico (Cid 10 f06 + f29 

(Transtornos do humor [afetivos] orgânicos e Psicose não orgânica não 

especificada)), passando a ser considerado incapaz absoluto. Informa 

que por conta desse diagnóstico, passou a ser representado na sua vida 

civil por curador, atualmente, seu filho Jorge Rodrigo da Silva Alberto, e 
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que por conta de sua saúde debilitada e necessitando de cuidados, se 

reaproximou da sua família e, desde abril de 2013 voltou a conviver com 

sua ex esposa, Evanildes Almeida da Silva, como marido e mulher, 

constituindo união estável de fato, O qual já é objeto de demanda judicial, 

processo n. 1021436-33.2016.8.11.0041, perante o Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Esclarece que é a 

sua companheira quem lhe presta os cuidados diários e seu filho cuida da 

parte financeira, porém, este último se encontra residindo em outra cidade 

e por isso dificulta resolver algumas situações. Diante disso, o Requerente 

pleiteia, em sede de tutela antecipada, seja deferido o pedido de tomada de 

decisão apoiada e/ou Curatela parcial compartilhada com sua companheira 

e seu filho. O pedido veio instruído com os documentos necessários a 

propositura da ação. Intimado, o Requerente apresentou procuração 

outorgada por seu curador, Id n. 4363183. O Ministério Público opinou pela 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nomeando-se, como 

apoiadores do Interditado, seu atual curador e sua companheira, opinando, 

ainda, pela realização de perícia médica para aferição do grau de 

(in)capacidade do Interditado e de estudo social do caso, para 

averiguação, in loco, da situação das partes, Id n. 4479029. Por decisão 

foi deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela, nomeando 

como apoiadores provisórios ao Requerente sua companheira e seu filho, 

Evanildes Almeida da Silva e Jorge Rodrigo da Silva Alberto, bem como 

fora determinada outras providências, Id n. 4604413. Relatório de estudo 

social juntado sob o Id n. 4778310. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, Id n. 4804583 e Id n. 10057473. Laudo pericial 

acostado sob o Id n. 9646713. O Requerente manifestou sua 

concordância com o laudo pericial, Id n. 10173451, e, ainda, procedeu a 

emenda a inicial, corrigindo o polo ativo da ação, Id n. 10628293. É o 

relatório. Decido. Antes de tudo, acolho a emenda a inicial, Id n. 10628293. 

No mais, o processo pode ser julgado de plano, conforme disposto no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Observa-se que o Laudo 

Pericial, juntado sob o Id n. 9646713, pág. 4/5, em suma, foi conclusivo no 

sentido de que o Requerente “(...) possui sequelas motoras e neurológicas 

devido a trauma craniano, classificado no Cid 10 T90, e também quadro de 

esquizofrenia classificado no Cid 10 F20, que causam prejuízos na 

memória, locomoção, discernimento, inteligência e comportamento, 

tornando-o parcialmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil, 

necessitando de auxílio para administrar sua renda, bens e realizar 

tratamento de saúde. No mais, constata-se do relatório de estudo social, Id 

n. 4778310, que a presente ação tem como objetivo a Curatela 

Compartilhada, para que a convivente do Requerente e seu filho, este 

último atualmente seu curador, Id n. 4322854, possam representa-lo em 

todos os atos de sua vida. Outrossim, oportuno observar que o art. 1.780 

do Código Civil que regulamentava a “curatela administrativa”, foi revogado 

pela Lei 13.146/2015, que entrou em vigor no dia 02 de janeiro de 2016. 

Por outro lado, foi parcialmente revogado, o artigo 1.767 do Código Civil, se 

restringindo agora a curatela, expressamente: a- aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; b- os ébrios 

habituais e os viciados em tóxico; c- os pródigos; que como visto 

anteriormente, não se aplica ao Requerente, pois de acordo com o laudo 

pericial acostado sob o Id n. 9646713, ele é parcialmente incapaz de reger 

por si só seus atos da vida civil. Diante disso, cumpre mencionar ainda 

que o art. 116 da Lei n. 13.146/15 criou um novo instituto protetivo de 

pessoas em situação de vulnerabilidade, além dos que já havia em nossa 

legislação (tutela e curatela), surge, agora, a “Tomada de Decisão 

Apoiada”. Dito isso, e, em face do postulado na inicial, não se pode olvidar, 

ainda, que segundo o douto Nelson Rosenvald: “A incapacidade relativa 

será materializada alternativamente pelas técnicas da representação e 

assistência. Em outros termos, a pessoa com deficiência, que pelo Código 

Civil de 2002 eram consideradas absolutamente incapazes em uma 

terminologia reducionista, tornam-se relativamente incapazes, a partir da 

vigência da Lei 13.146/2015” (ROSENVALD, Nelson. A tomada de decisão 

apoiada – primeiras linhas sobre um novo modelo jurídico promocional da 

pessoa com deficiência. In: Revista IBDFAM: famílias e sucessões. Belo 

Horizonte, IBDFAM, 2015, v.10). Ainda segundo o d. jurista Nelson 

Rosenvald: “A Lei 13.146/15 criou a Tomada de Decisão Apoiada (art. 

1.783A, CC) como tertium genus protetivo em prol da assistência da 

pessoa deficiente que preservará a capacidade civil. Esse novo modelo 

jurídico se coloca de forma intermediária entre os extremos das pessoas 

ditas normais – nos aspectos físico, sensorial e psíquico – e aquelas 

pessoas com deficiência qualificada pela impossibilidade de expressão 

que serão curateladas e se converterão em relativamente incapazes. A 

partir de Janeiro de 2016 haverá uma gradação tripartite de intervenção na 

autonomia: a) pessoas sem deficiência terão capacidade plena b) 

pessoas com deficiência se servirão da tomada de decisão apoiada, a fim 

de que exerçam a sua capacidade de exercício em condição de igualdade 

com os demais c) pessoas com deficiência qualificada pela curatela em 

razão da impossibilidade de autogoverno serão interditadas.” Assim 

sendo, no caso em exame, o que se tem é que resultou aferido pela 

perícia médica que o interditado é “parcialmente incapaz”, necessitando 

“auxílio para administrar sua renda, bens e realizar tratamento de saúde”, 

Id n. 9646713, pág. 4/5, autorizando, portanto, o afastamento da 

incapacidade absoluta anteriormente reconhecida-declarada. Neste 

sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da pretensão autorizado pelas 

provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 

129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.) Desta feita, 

cumpre enfatizar ainda que o instituto da “Tomada de Decisão Apoiada” foi 

introduzido em nosso ordenamento jurídico (Código Civil) pela Lei 

13.146/2015, (Estatuto da Pessoa com Deficiência) viabilizando a 

nomeação de apoiador para prestar apoio à pessoa com deficiência - no 

caso, relativa - na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo 

os elementos e informações necessárias para que o apoiado possa 

exercer sua capacidade. Portanto, no caso em pauta, entendo que é 

possível acolher a pretensão de medida de apoio mais branda, que é a 

denominada “Tomada de Decisão Apoiada”. Ademais, assim decido, nesta 

oportunidade, por considerar que é a solução mais conveniente e 

oportuna, a ser adotada neste caso, inclusive em observância da 

manifestação de vontade do curatelado, relativamente incapaz e, por se 

tratar de procedimento de jurisdição voluntária, no qual o juiz “não é 

obrigado a observar critério de legalidade estrita”, art. 723, p.u., do CPC. 

Ressalto, ainda, que com a presente decisão se restaura, juridicamente, a 

capacidade do Requerente de exprimir sua vontade, uma vez que os 

apoiadores nomeados nesta oportunidade se tratam de auxiliar na tomada 

de decisões, especificamente em questões relacionadas à saúde do 

apoiado, quando necessário, e, quanto a negócios, compra e venda, 

empréstimos, que envolvam o patrimônio/finanças do Requerente, sob 

pena de invalidade dos negócios/atos que vierem a se realizar sem a 

participação dos apoiadores, (art. 1.783-A § 4º do CC) tendo em vista que 

se trata de pessoa relativamente incapaz, Id n. 9646713, pág. 5, que 

necessita de apoio para a tomada de algumas decisões acima 

mencionadas. Consigno ainda, por oportuno, nos termos da lei aplicável ao 

caso, o exercício do munus público de apoiamento, devem os apoiadores 

agirem de maneira a auxiliar a pessoa apoiada como se estivesse a 

orientar seus próprios negócios, não podendo agir com dolo, e, muito 

menos, com culpa, (imprudência, negligência ou imperícia). Pelo exposto e 

o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

ação, acolhendo a pretensão do Requerente com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, e o faço para o fim de levantar a interdição absoluta anteriormente 

decretada no processo de código n. 886130, que tramitou perante a 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, Id n. 4322854; 

destituir definitivamente o curador nomeado, Sr. Jorge Rodrigo da Silva 

Alberto, e, conceder a “Tomada de Decisão Apoiada” em favor do ora 

apoiado Geraldo Carlos Alberto, nomeando-lhe como apoiadores a Sra. 

Evanildes Almeida da Silva e o Sr. Jorge Rodrigo da Silva Alberto. 

Intimem-se os apoiadores nomeados, da sentença, bem como para 

firmarem o termo de compromisso, que deverá ser expedido especificando 

os limites do apoio, nos termos acima decidido. Observo, ainda, que a 

substituição dos apoiadores nomeados pode ser determinada a qualquer 

tempo, se verificada a necessidade, nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 

1.783-A do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada em 

julgado, certifique-se e cumpra-se o que foi acima determinado, bem como, 

proceda-se o necessário as anotações/retificações na averbação no 

registro de pessoas naturais, e, publique-se a sentença pela imprensa 

local, 01 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, expedindo-se o necessário, e, em seguida, arquivem os 

autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P.I.C. 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 0 9 2 3 4 0 6  1 7 1 1 3 0 1 8 5 9 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 7 6 7 2 9 8 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 26 de julho de 2018 . Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 
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Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000526-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. D. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

W. D. S. O. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1000526-14.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

CARMITA BARBOSA DE BRITO Endereço: MARECHAL RONDON, 2165, 

VILA INDUSTRIAL, DOURADOS - MS - CEP: 79840-050 PARTE 

REQUERIDA: Nome: JOEL DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, através de 

sua patrona DRA. BEATRIZ APARECIDA FREITAS BARBOSA, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto no 

DESPACHO prolatado neste processo. DESPACHO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo n° 1000526-14.2018.8.11.0041 Ação: Interdição Vistos, 

etc... 1. Trata-se de ação de interdição, proposta na Comarca de 

Dourados/MS, na qual inicialmente foi nomeada como Curadora provisória 

do Interditando Joel de Oliveira, a sua companheira Carmita Barbosa de 

Brito. No decorrer do processo, a curadora manifestou interesse na 

substituição da curatela do interditando, pelo filho deste, o Sr. Willians da 

Silva Oliveira, vez que este possui melhores condições de manter os 

cuidados necessários ao Requerido (Id n° 11345419 – pág. 15). O Sr. 

Willians reside na Comarca de Juscimeira/MT e, juntamente com a 

advogada da Requerente, assinou a petição do Id n° 11345429 – pág. 18, 

requerendo que fosse nomeado curador do interditando, em substituição à 

Requerente, assumindo todas as responsabilidades inerentes ao seu pai. 

Em seguida, por meio de Ofício, foi solicitado por este Juízo, a remessa do 

processo a esta Comarca, vez que foi deferida provisoriamente a 

substituição da Curatela do Interditando à Sra. Nadia da Silva Oliveira, filha 

do Requerido, ambos residentes nesta capital. À vista disso, ciente da 

incompetência daquele Juízo, foi remetida a presente ação de interdição. 

Pois bem, primeiramente, a fim de evitar decisões conflitantes, conforme 

dispõe o art. 55, §3°, do CPC, determino a reunião do presente processo 

ao de n° 1000426-93.2017.8.11.0041, em trâmite nesta Vara (Ação de 

Substituição de Curatela). Promovam-se as medidas necessárias, junto ao 

sistema PJe, para a reunião dos processos. 2. Após, considerando que 

nos autos em apenso foi realizado estudo social com as partes (Nadia – 

curadora e Joel – interditando), constatando que, de fato, o interditando 

está sob os cuidados da filha Nadia nesta capital, intimem-se a Requerente 

Carmita, por meio de seu advogado (a ser incluído no sistema PJe pela 

Gestora desta Vara), bem como, o terceiro interessado Willians da Silva 

Oliveira, pessoalmente, por meio de carta precatória, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestem interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção, e prosseguimento da interdição, apenas nos autos em 

apenso. 3. Cumpra-se. Intimem-se. Assinado eletronicamente por: 

G I L P E R E S  F E R N A N D E S  D A  S I L V A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 1 3 4 7 8 0 4  1 8 0 4 1 2 1 8 5 6 5 9 4 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 7 5 2 5 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,26 de julho de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018399-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA REGINA CHAGAS DA SILVA RODRIGUES OAB - MT3708/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADINAR DE SOUZA RODRIGUES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NEULA DE SOUZA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1018399-95.2016.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c pedido de curatela e tutela de urgência Vistos, etc... 

Observa-se dos autos que a Requerente veio a óbito, conforme noticiado 

através da petição acostada sob o Id n. 11033972, sendo proposta por 

Neula de Souza Alves, irmã do Requerido, ação de substituição de 

curatela, a qual foi distribuída a este Juízo sob o n. 

1018399-95.2016.8.11.0041 e se encontra apensada/associada á este 

processo. O Ministério Público opinou pela substituição da curatela, em 

caráter provisório, nomeando-se a Sra. Neula de Souza Alves como 

curadora provisória do Interditando e, opinou, ainda, pela realização de 

estudo psicossocial do caso, Id n. 11877754. Dito isso, considerando os 

fatos alegados, mormente a necessidade de amparar o Interditando 

material e socialmente, acolho o parecer ministerial e, nomeio, em 

substituição, a Sra. Neula de Souza Alves como Curadora Provisória de 

seu irmão Adinair de Souza Rodrigues, para os fins de representa-lo ou 

assisti-lo em todos os atos da sua vida civil, ficando referida Curadora 

Provisória nomeada como depositária fiel dos valores recebidos ou a 

receber, inclusive para que possa representa-lo junto a quaisquer Órgãos 

e repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, 

empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar contas 

bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, se necessário, etc. 

Ficando obrigada à prestação de contas quando instada a tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedada a 

Curadora, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes ao Interditando, e 

ainda, a proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento 

em nome do Interditando, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo 

de curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes ao Interditando, e ainda, a proibição da Curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome do Interditando, salvo com 

autorização judicial. Determino a realização de um estudo social pela 

equipe técnica deste Juízo, que deverá descrever minuciosamente acerca 

da vida do Interditando, negócios, bens, vontades, preferências, laços 

familiares e afetivos, e o que mais parecer necessário para 

convencimento quanto a capacidade do Interditando para praticar atos da 

vida civil, bem como da Requerente em ser sua Curadora. O laudo deverá 

ser apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Juntado o laudo, 

ouça a representante do Ministério Público e, após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004723-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMA ELISA FRANCESCON PRESTA (REQUERENTE)

ANA PAULA TORTELLI VELOSO FRANCESCON (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES FRANCESCON BARROSO (REQUERENTE)

ONES MIGUEL FRANCESCON (REQUERENTE)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA PRESTA (REQUERENTE)

EDISON JOAO FRANCESCON (REQUERENTE)

JOAO BONFIM BARROSO (REQUERENTE)

EDISON JOAO FRANCESCON JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ROMILDA PAGNONCELLI FRANCESCON (INVENTARIADO)

 

PROCESSO: 1004723-12.2018.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

EDISON JOAO FRANCESCON Endereço: RUA GENERAL AMÍLCAR 

MAGALHÃES, 24, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-303 

Nome: EDISON JOAO FRANCESCON JUNIOR Endereço: Rua Durval Ribeiro 

da Costa, 220, GRANJA DAS ACÁCIAS, QUATRO BARRAS - PR - CEP: 

83420-000 Nome: ONES MIGUEL FRANCESCON Endereço: RUA GENERAL 

AMÍLCAR MAGALHÃES, 24, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-303 Nome: ANA PAULA TORTELLI VELOSO FRANCESCON 

Endereço: RUA GENERAL AMÍLCAR MAGALHÃES, 24, DUQUE DE CAXIAS 

I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-303 Nome: ROMA ELISA FRANCESCON 

PRESTA Endereço: RUA GENERAL AMÍLCAR MAGALHÃES, 24, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-303 Nome: MARCO AURELIO DE 
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ALMEIDA PRESTA Endereço: RUA GENERAL AMÍLCAR MAGALHÃES, 24, 

DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-303 Nome: MARIA DE 

LOURDES FRANCESCON BARROSO Endereço: RUA SÍRIO LIBANESA, 

165, apto. 402, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-390 Nome: JOAO 

BONFIM BARROSO Endereço: RUA SÍRIO LIBANESA, 165, apto. 402, 

POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-390 PARTE REQUERIDA: Nome: 

ESPOLIO DE ROMILDA PAGNONCELLI FRANCESCON FINALIDADE: Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 1.205/2016 - CNGC, 

impulsiono o feito para intimação da parte autora da DECISÃO prolatada 

neste processo, bem como para recolher a guia de arrecadação do TJ/MT 

referente a expedição do formal de partilha respectivo, devendo após ser 

juntado o comprovante de pagamento no processo respectivo, via 

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, 26 de julho de 

2018. Gestora Judicial. Assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012942-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA VIEIRA MURAKUMO MIGUEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1012942-48.2017.8.11.0041 Ação: 

Modificação de Guarda e responsabilidades com fundamento na alienação 

parental e em vício no negócio jurídico. Vistos, etc... Considerando o 

noticiado na certidão acostada sob o Id n. 11924182, antes da análise do 

parecer ministerial, Id n. 12081640, intime-se o Requerido, através de seu 

d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos, se 

possível, o endereço atualizado da Requerente, sob pena de inviabilizar a 

análise do informado em audiência, Id n. 11572349. Após, voltem-me 

conclusos. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1066249 Nr: 53798-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A/MT, LUIZ ANTONIO GIROLDO - OAB:17.173/MT

 (...) Os litigantes ficam cientes ainda de que têm o direito, se demonstrada 

a necessidade, de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante 

aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 

1º CPC). Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 

18/09/2018 às 16:30 horas. Intimem-se as partes através dos d. patronos, 

para comparecerem à audiência designada, acompanhadas de 

testemunhas a serem arroladas ou ratificadas, havendo interesse, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4º do CPC). Consigno, ainda, nos 

termos do art. 455 do CPC, ressalvadas as hipóteses do § 4º, incumbe 

a(o) advogado(a) da parte interessada, não sendo o caso de 

comparecimento independente de intimação, informar ou intimar mediante 

carta, com aviso de recebimento a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia 

hora e local da audiência designada, e, “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” (§ 1º 

art. 455 CPC), atentando-se, ainda, a Secretaria, quanto à intimação, para 

o art. 385, § 1º do CPC. A eventual inércia do(a) advogado(a) no que se 

refere à intimação das testemunhas que tiver arrolado ou que tenha se 

comprometido a levar à audiência, independentemente de intimação, 

importará na presunção de desistência da inquirição (art. 455, §§ 2º e 3º 

CPC). A testemunha que intimada na forma do § 1o ou do § 4o do art. 455 

CPC deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento. Às providências, expedindo-se 

o necessário, em observância, ainda, do art. 698 do CPC em relação ao 

Ministério Público. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 941757 Nr: 55613-11.2014.811.0041

 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: LPDOV, IPDOV, RRPDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDOV, MSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUEDES DE SOUZA - 

OAB:81.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, impõe-se a extinção e arquivamento do processo, mesmo 

porque, se houver interesse, a posteriori, poderá haver manifestação nos 

autos de inventário em trâmite neste Juízo, fls. 05, requerendo o que de 

direito.Pelo exposto, cumprindo a justiça os atos necessários ao trâmite 

processual e inexistindo a contrapartida/interesse pela parte Autora, resta 

tão somente julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, II e III do Código de Procesos Civil. Sem custas. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem os autos com as cautelas 

de estilo, baixas e anotações necessárias.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 466546 Nr: 33684-58.2010.811.0041

 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: NGDJ, ACDMF, LDMF, ADMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897/MT, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:15.302/MT, 

FERNANDA MARTINS DE FARIA - OAB:13.523/MT, VILMA RIBEIRO DA 

SILVA AZEVEDO - OAB:7.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Considerando o certificado às fls. 328, intime-se pessoalmente a 

inventariante que manifestem interesse no prazo de cinco dias, desta 

feita, sob pena de remoção ou extinção e arquivamento, art. 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, e, inclusive em 

observância do determinado às fls. 288, intimem-se os demais herdeios, 

para manifestarem no prazo de dez dias, inclusive pessoalmente, se 

necessário, em caso de inércia, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 920359 Nr: 43640-59.2014.811.0041

 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: JBFRP, EBFRP, CBFH, CBFH, SAVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - 

OAB:6.469/MT, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, e, considerando que na mencionada “Ação de Sonegados”, 

código 1310086, em consulta ao sistema APOLO, observa-se que a 

audiência de conciliação foi redesignada para o dia 12/09/2018, 

permaneçam estes autos suspensos, e, procedam-se o apensamento já 

determinado, no aguardo da realização da audiência redesignada. Após, 

não havendo possibilidade de composição, voltem conclusos 
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oportunamente para análise. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 28255 Nr: 9750-23.2000.811.0041

 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: TPG, AMG, ARG, VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, MARIA DAS 

GRAÇAS AMORIM ARAÚJO - OAB:14010/BA, RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Reportando-me à sentença prolatada às fls. 267/269, e, tendo em vista o 

noticiado e postulado às fls. 497, considerando inclusive que se trata de 

arrolamento sumário, objetivando viabilizar o cumprimento da sentença, 

defiro o pedido de expedição de alvará retificado, conforme requerido pelo 

inventariante.

 Observo, ainda, por oportuno, de acordo com o entendimento deste Juízo, 

nos termos do vigentes CPC, artigos 659 e 662, e, em consonância, ainda, 

com recente julgado do e. TJMT, desnecessária a comprovação, nesta 

oportunidade, de pagamento de impostos/tributos eventualmente devidos, 

uma vez que o registro ficará condicionado à comprovação pela via 

administrativa. Vejamos:

 “APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 

NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido.” (TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018).

Às providências, portanto, expedindo-se o que mais necessário. Após, se 

decorrido o prazo de vinte dias, sem mais nada ser postulado, ao arquivo 

com as cautelas de estilo.

 Intimem-se e cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 770711 Nr: 23745-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, EAES, EJDA, RCDA, MRDA, RDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMIS PIRES DE ANDRADE - 

OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Atento ao noticiado às fls. 72, pela inventariante, e, neste caso, se 

cumprido na íntegra o determinado na sentença, fls. 144v, expeça-se o 

que mais necessário. Após, se decorrido o prazo de vinte dias, sem mais 

nada ser postulado/providenciado, ao arquivo com as cautelas de estilo.

 Intimem-se e cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 773595 Nr: 26755-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, intime-se a inventariante para que retifique o pedido de fls. 

541/548, indicando inclusive somente conta bancária de pessoa que tenha 

figurado como sucessora nestes autos, tendo em vista, ainda, a sentença 

prolatada às fls. 490/491, transitada em julgado. Após, se cumprida essa 

determinação e confirmado o pagamento das custas/taxas, expeça-se 

imediatamente o que mais necessário ao cumprimento da sentença, 

mormente porque, de acordo com o entendimento deste Juízo, nos termos 

do vigentes CPC, artigos 659 e 662, e, em consonância, ainda, com 

recente julgado do e. TJMT, desnecessária a comprovação, nesta 

oportunidade, de pagamento de impostos/tributos eventualmente devidos, 

uma vez que o registro ficará condicionado à comprovação pela via 

administrativa. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE 

BENS - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA 

ANTES DO RECOLHIMENTO DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO 

DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se exige a juntada de certidão 

ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo que após a homologação da 

partilha o Fisco será intimado para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto devido na forma do que dispõe o Art. 659, § 2º e 

662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo ao Fisco diante da 

homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o ITCD na forma 

do Art. 192 do CTN tendo em vista que o registro/transferência do bem 

está condicionado a comprovação do recolhimento do tributo devido.” 

(TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018).Às 

providências, a fim de expedir o que mais necessário, nos termos desta 

decisão. Após, se decorrido o prazo de vinte dias, sem mais nada ser 

postulado, ao arquivo com as cautelas de estilo.Intimem-se e cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1125094 Nr: 20947-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPFDA, RDESFES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para juntar aos autos 

certidão de nascimento do autor, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1058608 Nr: 50314-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANE FIORI DA SILVA - 

OAB:15.381/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para retirar os autos 

em carga no prazo de no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 402905 Nr: 34913-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE KISCHEL, FABIANA SOUZA DE 

REZENDE, FABRÍCIO SOUZA DE REZENDE, DELMA FERREIRA DA 

CONCEIÇÃO, LETICIA FERREIRA REZENDE, ELIZ FERNANDA MARQUES 

DA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EURIPEDES BALCENOR DE 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, GELSON MENEGATTI FILHO - 

OAB:8594/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT, JOSÉ 

CARLOS MENEGATTI - OAB:12.029, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT, JULIANO RODRIGUES GIMENES - OAB:7064/MT, 

MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado IVO FERREIRA DA SILVA, retirou os autos em 

carga em 19/04/2018, devolvendo em data de 25/07/2018, porém não 

manifestou. O que tenho a certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 770711 Nr: 23745-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CERIACA DA SILVA, ELIZAIR ASSUNÇÃO E 

SILVA, EDENIZE JOSÉ DE ASSUNÇÃO, ROMILDO CASTRO DE 

ASSUNÇÃO, MALENE REGINA DE ASSUNÇÃO, ROSILENA DE ASSUNÇÃO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANUNCIATO MARÇAL DE 

ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMIS PIRES DE ANDRADE - 

OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Inventariante para 

providencias com relação a expedição do formal de partilha, ou seja juntar 

aos autos cópias necessárias, para serem anexadas ao formal de 

partilha, guia de recolhimento da expedição de formal de partilha, com três 

folhas, bem como guia de recolhimento de autenticações, de acordo com 

as cópias fornecidas, para serem autenticadas, no prazo de dez dias, de 

acordo com o artigo 655 do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385649 Nr: 21424-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRAH, RRAH, IDNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBENS 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

21424-80.2009.811.0041, Protocolo 385649, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 154474 Nr: 8305-28.2004.811.0041

 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: MBSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE RANE MIRANDA JULIO - 

OAB:21.175-O/MT, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A/MT, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17.143/MT

 Nos termos da Legislação vigente da CGJ e nos termos da ordem de 

serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os autos para intimação do 

Advogado do requerido para manifestar sobre a avaliação, no prazo de 10 

dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023045-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY QUEIROZ ALBRING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1023045-17.2017.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Claudiney Queiroz Albring, qualificado na 

inicial, objetivando o levantamento do valor que se encontra capitalizado e 

integrado do capital societário do Banco Sicredi – Sistema Cooperativo de 

Crédito, em nome de seu falecido pai Libório Albring. Esclarece que o 

falecido era viúvo, deixou três filhos, todos maiores, e não deixou bens a 

inventariar e nem testamento. O pedido foi instruído com os documentos 

necessários à propositura da ação. Pesquisa junto ao BacenJud acostada 

sob o Id n. 9453238. Oficiado ao Banco Sicredi – Sistema Cooperativo de 

Crédito, foi informado o valor do crédito pertencente ao falecido referente 

a sua cota, Id n. 11366673. O Requerente pleiteou seja dado, via 

BacenJud, cumprimento à ordem judicial, de forma eletrônica, 

transferindo-se para sua conta poupança o valor pertencente ao seu 

falecido pai, Id n. 11435809. Relatei. Fundamento e decido. Antes de tudo 

oportuno consignar que o alvará tem o sentido de autorização e não de 

mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao interessado, para a 

prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do instrumento. No mais, o 

pedido pode ser deferido mediante simples alvará judicial, uma vez que da 

análise dos autos, constata-se que o Requerente, possui legitimidade para 

postular o levantamento dos valores deixados por seu falecido pai, uma 

vez que possui procuração de seus irmãos/herdeiros do falecido para 

representa-los, Id n. 9168885 e Id n. 9453238. Outrossim, cumpre 

observar que em que pese o pedido do Requerente para que seja dado, 

via BacenJud, cumprimento à ordem judicial, de forma eletrônica, 

transferindo-se para sua conta poupança o valor pertencente ao seu 

falecido pai, esclareço que tal procedimento se torna desnecessário no 

presente caso, uma vez que tal providência procrastinaria o 

levantamento/saque de referidos valores em razão da burocracia para tal 

ato. Dessa forma, entendo conveniente a expedição do alvará judicial em 

nome/favor do Requerente para que proceda ao levantamento/saque dos 

valores. Pelo exposto e mais que dos autos consta, julgo procedente o 

pedido formulado na ação e acolho a pretensão dos Requerentes, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de autorizar 

a expedição de alvará, para viabilizar o levantamento/saque dos valores 

devidos ao seu falecido pai referente a cota capital, com os acréscimos 

que houver, junto ao Banco Sicredi – Sistema Cooperativo de Crédito. 

Expeça-se imediatamente o necessário, por não verificar controvérsia, 

visto que neste caso as pessoas que poderiam manifestar-se como 

interessadas, já o fizerem, não verificando, assim, nenhum prejuízo ao 

imediato cumprimento desta decisão. Sem custas nos termos dos artigos 

98 e 99 do Código de Processo Civil. Após, decorrido o trânsito em 

julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000315-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH SILVA FARIA RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR RONDON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1000315-12.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença. Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

Cumprimento de Sentença proposto por Ruth Silva Faria em face de Oscar 

Rondon, todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na 

petição de Id n. 11193981. As partes apresentaram petição noticiando que 

entabularam acordo, requerendo sua homologação, e, após o cumprimento 

integral, seja expedido ofício a Caixa Econômica Federal para que o 

financiamento seja mantido somente em nome do Executado, como fiel 

arrendatário, e retirado o nome da Exequente, Id n. 12239357. Relatei. 

Fundamento e Decido. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a 

quaisquer das partes; observando que estão protegidos seus interesses, 

pelo que HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre Ruth Silva 

Faria e Oscar Rondon, Id n. 12239357, para que surtam os seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Se confirmado pela 

Exequente o cumprimento integral do acordo, oficie-se na forma requerida, 

Id n. 12239357. Sem custas, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032057-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUZA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. A. (RÉU)

MAYDSON VINICIUS ARAUJO DE SOUZA (RÉU)

M. C. A. D. S. (RÉU)

M. D. A. D. S. (RÉU)

milena gabrielly de souza araujo (RÉU)

MAYARA KERY ARAUJO DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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. 1032057-55.2017.8.11.0041. Ação: 

Reconhecimento de sociedade de fato “Post Mortem”. Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de sociedade de fato “Post Mortem” ajuizada por Marcio 

de Souza Arruda em face de Mayara Kery Araujo de Souza, Maydsom 

Vinicius Araujo de Souza, Milena Gabrielly de Souza Araújo, A.G. de S.A., 

M.D.A. de S. e M.C.A. de S., todos qualificados nos autos, sob os 

argumentos, em síntese de que conviveu maritalmente com a de cujus 

Vanessa Araujo Baptista por 22 (vinte e dois) anos e que da união adveio 

o nascimento de seis filhos. Afirma que necessita do reconhecimento da 

união estável para regularizar questões bancárias, possível recebimento 

de seguro e entrar com o pedido de pensão por morte. Pede, ao final, a 

procedência do pedido. Instruiu o pedido com os documentos necessários 

a propositura da ação. Foi determinada a emenda a inicial, Id n. 10353714, 

a qual foi devidamente cumprida pelo Requerente, Id n. 10451095, e 

determinada outras providências. O d. curador nomeado aos Requeridos 

menores contestou por negativa geral e postulou pela improcedência dos 

pedidos, Id n. 10860201. Realizada audiência de tentativa de conciliação, 

Id n. 11591415, o Requerente ratificou os termos da inicial e os Requeridos 

Mayara Kery Araújo de Souza e Maydsom Vinicius Araújo de Souza 

manifestaram de livre e espontânea vontade reconhecer o pedido 

concordando com os fatos descritos na inicial. Foi, na mesma 

oportunidade, esclarecido pela Sra. Conciliadora que não foi possível a 

tentativa de conciliação em razão dos demais Requeridos serem menores, 

embora representados pelo douto curador especial. O Ministério Público 

opinou pela procedência do pedido, id n. 12084007. O d. curador nomeado 

aos Requeridos menores ratificou, na íntegra, os termos da contestação, 

Id n. 12090716. É o relatório. Fundamento e Decido. Considerando a 

ausência de resistência especifica, tendo havido somente contestação 

por negativa geral, não há óbice à prolação de sentença, razão pela qual, 

passo a análise do mérito. Dito isso, compulsando os autos, diante da 

documentação juntada, resulta inquestionável que houve a convivência 

marital entre o Requerente e a “de cujus”, tanto é que os filhos maiores de 

idade da falecida, ora Requeridos, reconheceram o pedido inicial, Id n. 

11591415. Desta feita, diante do contexto probatório produzido, não há 

como chegar a outra conclusão que não seja o reconhecimento da união 

estável havida entre o Requerente e a falecida Vanessa Araujo Baptista, 

por cerca de 22 (vinte e dois) anos até o dia 15/08/2017, (data em que 

veio a óbito a de cujus). Neste sentido, aliás: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. 

PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO, INÉPCIA DA 

INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO, AFASTADAS. Em demanda envolvendo 

reconhecimento de união estável post mortem, os herdeiros são partes 

legítimas para figurarem no polo passivo da ação. (...) A união estável é 

relação fática, de forma que somente pode produzir efeitos jurídicos com a 

comprovação, em juízo, dos requisitos necessários para a sua 

caracterização. Comprovada a affectio maritalis, decorrente da existência 

de convivência pública, contínua, duradoura, e estabelecida com objetivo 

de constituir família, é de ser reconhecida à união estável. RECURSO 

IMPROVIDO.” (RAC n. 70017723313, Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 18/01/2007). E mais: “... As provas 

carreadas nos autos são deveras contundentes e provam per si, a união 

estável entre a apelada e o falecido”. (TJMT - Ap, 42668/2006, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/10/2006, Data da publicação no 

DJE 10/11/2006) Aliás, a Lei de Introdução ao Código Civil preconiza em 

seu artigo 5º, que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a 

que ela se dirige e às exigências do bem comum”. Outrossim, a 

Constituição Federal de 1988 buscou retratar a sociedade por uma ótica 

de modernidade, dando uma nova dimensão ao conceito de família ao 

introduzir um termo generalizante - entidade familiar - a englobar, além da 

relação decorrente do casamento também a união estável, emprestando 

juridicidade ao relacionamento até então marginalizado pela lei, o que, 

aliás, foi ratificado com a entrada em vigor do Código Civil de 2002. 

Ressalto, ainda, por oportuno que em casos tais a sentença tem natureza 

puramente declaratória, autorizando-se, assim, a partir dela, a busca dos 

direitos relacionados ao reconhecimento da união estável entre o 

Requerente e a falecida. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, acolhendo com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, e o faço para reconhecer e declarar que 

efetivamente houve uma união estável entre o Requerente e a de cujus 

Vanessa Araujo Baptista, por cerca de 22 (vinte e dois) anos até a data 

do óbito dessa ocorrido em 15/08/2017, Id n. 10300292, para todos os fins 

de direito. Ciência ao Ministério Público. Sem custas nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se, expeça o necessário e arquivem os autos com as cautelas 

de estilo, baixas e anotações. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029375-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELLA GUIMARAES GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1029375-30.2017.8.11.0041. Ação: 

Interdição com pedido de antecipação de tutela Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Interdição com pedido de antecipação de tutela movida por 

Lauristela Guimarães Araujo, em face de Manoella Guimarães Garcia, 

ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de que a 

Requerida é portadora de doença mental (CID 10 – G80 – Paralisia 

cerebral) e não possui o necessário discernimento para a prática dos atos 

da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. Esclarece 

que é mãe da Requerida e, diante da doença a qual é acometida, necessita 

de autorização para administrar os rendimentos financeiros e os bens 

herdados por ela. Informa que a Requerida é titular de quinhão sob o 

arrolamento dos bens de seu falecido pai (processo de código n. 393901), 
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que tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, porém, a transferência de propriedade dos 

bens está sobrestada em cartório até que se regularize a questão 

envolvendo a Requerida. Dessa forma, pede a procedência do pedido 

para fins de nomear, em definitivo, a Requerente, Curadora da Requerida, 

a qual deverá representá-la ou assisti-la em todos os atos de sua vida 

civil. Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da 

ação. Por decisão, foi nomeada a Requerente curadora provisória da 

Requerida e determinada outras providências, Id n. 10094381. A 

Requerente requereu, em razão da perícia médica estar designada para 

28/05/2019, junto ao IML, a nomeação de perito particular, Id n. 10256762, 

o que foi deferido, Id n. 10297447. Não foi possível a citação da Requerida 

em razão de sua doença, conforme certificado, Id n. 10489287. Relatório 

de estudo social e laudo pericial acostados sob os Id´s n. 10328453 e 

10520842. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, Id n. 

11164776. O d. Curador nomeado apresentou contestação sob o Id n. 

11633098. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, ressalto que é 

aplicável, inclusive aos processos em curso, em face do direito 

intertemporal e, neste caso, por assegurar os interesses das pessoas 

com deficiência, o vigente Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e o 

“Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também em vigor, (Lei 

13.146/2015). Assim sendo, necessário observar, ainda, que de acordo 

com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é genitora da 

Interditanda, Id n. 9979974. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n. 10520842, conclusiva no sentido de que: “... A 

pericianda em tela é totalmente incapaz de gerir sua vida em aspectos 

mais básicos - como alimentares e auto cuidado. É acometida de grave 

sequela neurológica que repercutem em sua cognição e motricidade a 

fazendo dependente totalmente de cuidado de terceiros para sua 

sobrevivência. Declaro que há necessidade de interdição de curatela total 

para todos seus atos e cuidados”. Neste sentido, aliás, já se decidiu: 

“Acolhimento da pretensão autorizado pelas provas trazidas aos autos, 

sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 129.714-4 –Rel. Des. Salles de 

Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o 

encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). 

Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente- mãe - da Interditanda, a qual, segundo 

noticiado, está assistindo a filha, que deverá exercer o encargo da 

curatela primordialmente no resguardo dos interesses da Interditanda - a 

seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência e 

acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Manoella Guimarães Garcia até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua genitora Lauristela Guimarães 

Araujo, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da Curadora (mãe da 

interditada), e, ainda, a proibição de alienação de bens pertencentes a 

Interditada, sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 

755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, 

publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da interditada, da 

Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da necessidade de 

intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Custas já paga. Ciência ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002580-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEITE EMANUELE CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT0013695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE FEGUEIREDO AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro de 2.018, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo. Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não 

restar comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio 

da justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese. Advirta o devedor 

que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, podendo, 

eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios da prática 

do crime de abandono material (art. 532 do NCPC). Tendo sido juntada a 

certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 
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exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias. Expeça - se ofício ao empregador do executado (Hospital Santa 

Casa de Misericórdia, com sede na Praça do seminário, nº 141, Dom 

Aquino, Cuiabá – MT) para imediato desconto em folha de pagamento do 

réu da importância 40% do salário mínimo, entregando-se a quantia à 

Autora, requisitando-se, no mesmo expediente, informações sobre a 

remuneração do réu. intime - se a genitora dos menores para que 

apresente conta em seu nome ou em nome dos mesmos para deposito da 

pensão alimentícia. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 711762 Nr: 4830-20.2011.811.0041

 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: ALP

 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:

 Vistos etc.

Código: 711762.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 65/66, 

sendo certificando pela Senhora Gestora Judicial fls. 67, que a parte 

autora até a presente data não se manifestou, deixando transcorrer 

silente o prazo. Assim sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e 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.: 1149542 Nr: 31515-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATO CLAUDIO DA PIEDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PARADA MACHADO 

FILHO - OAB:21.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Alvará Judicial.

Código nº 1149542.

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por DONATO CLAUDIO DA 

PIEDADE, objetivando a concessão de medida judicial para levantar 

importância de valores em conta poupança, junto à Caixa Econômica 

Federal, em nome do seu filho THIAGO ALMEIDA PIEDADE, falecido em 06 

de abril de 2016.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Determinou – se a realização de Bacenjud, sendo informado a existência 

de valores às fls. 45.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

A documentação juntada na inicial comprova que o senhor DONATO 

CLAUDIO DA PIEDADE, é genitor do falecido THIAGO ALMEIDA PIEDADE, 

que era solteiro, conforme certidão de óbito fls. 14, bem como a genitora 

do falecido renunciou em favor do genitor (fls. 46).

 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor do DONATO CLAUDIO DA PIEDADE a fim de que efetue o saque dos 

valores na conta poupança informados pela Caixa Econômica Federal as 

fls. 43/43-v, em nome do seu filho falecido THIAGO ALMEIDA PIEDADE (RG 

nº 1941452-8 – SSP/MT).

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 442029 Nr: 18271-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRMR, MRM

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 442029.

Diante do trânsito em julgado de fls. 41, arquive-se, procedendo-se com 

as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1002128 Nr: 24314-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJDO, RDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B, DYNAIR ALVES DE SOUZA (NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA UNIRONDON) - OAB:4902, PAULA RENATA LISBOA - 

OAB:ESTAGIARIA, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1089420 Nr: 5937-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SDCO, FRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 1089420.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 458719 Nr: 28543-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFSS, MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDS

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

 Vistos, etc.

Código nº 458719.

 Cumpra-se a integra da decisão de fls. 52.

 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.: 713887 Nr: 6201-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSUELO GONÇALVES RIBEIRO GUEDES, JOÃO 

PAULO GONÇALVES RIBEIRO GUEDES, BRISA MARINA GONÇALVES 

RIBEIRO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SÉRGIO RIBEIRO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT, JULIANA DE MATOS ARAUJO - 

OAB:18.347, LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:11088/MT, MAURO 

SERGIO GUERRISE - OAB:10124, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 15728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 713887

Vistos, etc.

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 pela autora da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados;

c) – certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal em 

nome dos de cujus.

d) – apresente as ultimas declarações.

As providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias.

 Ciência ao Ministério Público.

Por fim, 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.: 1051559 Nr: 47192-95.2015.811.0041

 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: MAELI RAMOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código: 1051559.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 31/32, 

sendo certificando pela Senhora Gestora Judicial fls. 33, que a parte 

autora até a presente data não se manifestou, deixando transcorrer 

silente o prazo. Assim sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e 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.: 1117468 Nr: 17672-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA FERNANDES DA SILVA, ELIANE 

FERNANDES DA SILVA, ARILDO FERNANDES DA SILVA, LUZIA 

FERNANDES DA SILVA, THIAGO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12743, ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 1117468.

Determino a intimação dos filhos do de cujus para trazer aos autos 

endereço da senhora JOSEFA MACARIO FERNANDES DA SILVA para ser 

intimada para manifestar em relação ao pedido de liberação de alvará ou 

junte termo de renuncia em favor dos filhos, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para sentença.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 779703 Nr: 33188-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANILDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURINA DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - OAB:MACHADINHO DO O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

 Vistos, etc.
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Código nº 779703.

 Diante da manifestação da parte autora de fls. 65, informando que o autor 

não tem mais interesse na causa, HOMOLOGO para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, § único, do NCPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal.

 Determino o desapensamento destes autos.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Após o prazo recursal, arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição.

 Cuiabá - MT., 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

 Vistos, etc.

Código nº 779703.

 Diante da manifestação da parte autora de fls. 65, informando que o autor 

não tem mais interesse na causa, HOMOLOGO para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, § único, do NCPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal.

 Determino o desapensamento destes autos.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Após o prazo recursal, arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição.

 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.: 924688 Nr: 46289-94.2014.811.0041

 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: ERISMAR DA SILVA MARTINS, MIRISNALDO ARCANJO 

MARTINS, MIRISVALDO ARCANJO MARTINS, MIRIAN ALVES MARTINS, 

MIRIANE ALVES MARTINS, MAYCON DOUGLAS ARCANJO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON PELLIZZARI - 

OAB:13.831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Código: 924688.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls. 58; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 59/60), sendo certificando pela Senhora Gestora 

Judicial fls. 62, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual. Assim sendo, entendo 

que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e 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.: 1133993 Nr: 24646-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->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: LUCIANO BONOMO SOARES, JVBB, LUCIANO 

BONOMO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 1133993.

Diante das informações do Brasilcap Capitalização S.A, determino que se 

oficie A Instituição Financeira para que transfira os valores existentes em 

nome da falecida ALESSANDRA CRISTINA BASSAN DE AZEVEDO 

BONOMOS SOARES, para conta judicial nestes autos, no prazo de 05 

(cinco) dias (anexa cópia do extrato de fls. 56 ao ofício).

Após, intime-se o autor para se manifestar nos autos.

Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 884483 Nr: 19506-65.2014.811.0041

 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: MAGNO DA SILVA NEVES, MARIA AUXILIADORA DA 

SILVA NEVES, MARIA SEBASTIANA DA SILVA NEVES, MARIA LUIZA DA 

SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CESAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alvará Judicial.

Código nº 884483.

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por MAGNO DA SILVA 

NEVES, MARIA AUXILIADORA DA SILVA NEVES, MARIA SEBATIANA DA 

SILVA NEVES e MARIA LUIZA DA SILVA NEVES, objetivando a 

concessão de medida judicial para levantar importância correspondente ao 

PIS e FGTS junto à Caixa Econômica Federal, em nome do senhor 

ARCELINO NEVES, falecido em 20 de dezembro de 2013.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Determinou – se a intimação do representante legal da Caixa Econômica 

Federal, solicitando-se informações com relação a valores depositados em 

nome do falecido, sendo informados fls. 24.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 A documentação juntada na inicial comprova que a MAGNO DA SILVA 

NEVES, MARIA AUXILIADORA DA SILVA NEVES, MARIA SEBATIANA DA 

SILVA NEVES e MARIA LUIZA DA SILVA NEVES, são filhos do senhor 

ARCELINO NEVES, conforme certidão de óbito fls. 18, bem como certidões 

de óbitos da genitora e de um filho falecido ás fls. 19 e 20.

 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor dos requerentes MAGNO DA SILVA NEVES, MARIA AUXILIADORA 

DA SILVA NEVES, MARIA SEBATIANA DA SILVA NEVES e MARIA LUIZA 

DA SILVA NEVES, a fim de que efetue o saque dos valores informados 

pela Caixa Econômica Federal as fls. 243 (PIS e FGTS), em nome do 

falecido ARCELINO NEVES.

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1087728 Nr: 5070-33.2016.811.0041

 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: MANOELINA DE ARAÚJO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCELO DE ARAUJO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1087728

Tendo em vista requerimento para expedição de alvará, determino a 

pesquisa BACENJUD com a finalidade de verificar a existência de valores 

em nome do “de cujus”.

 Oficie – se ao INSS para que informe se existe valores em nome do 

falecido.

Intime – se a inventariante para apresentar a certidão negativa da Fazenda 

Pública Federal em nome do de cujus.

Com as informações nos autos, intime-se a parte requerente, para se 

manifestar no prazo legal.

Por fim, conclusos.

Intime-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.: 1124038 Nr: 20439-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMC, LMC, LARICE AUXILIADORA MUTRAN, LKMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Alvará Judicial.

Código nº 1124038.

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por LUANA MUTRAN 

CAVALCANTE, LUCAS MUTRAN CAVALCANTE e LUAN KAUÊ MUTRAN 

CAVALCANTE, representados pela genitora senhora LARICE 

AUXILIADORA MUTRAN objetivando a concessão de medida judicial para 

levantar importância correspondente ao FGTS de valores remanescentes, 

junto à Caixa Econômica Federal, em nome do senhor FRANCISCO 

HOLANDA CAVALCANTE.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Determinou – se a intimação do representante legal da Caixa Econômica 

Federal, solicitando-se informações com relação a valores depositados em 

nome do falecido, sendo informados fls. 27/28 a existência de valores.

 O Ministério Público às fls. 29, opinou pelo deferimento ao pleiteado na 

inicial.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor da Requerente LUANA MUTRAN CAVALCANTE, LUCAS MUTRAN 

CAVALCANTE e LUAN KAUÊ MUTRAN CAVALCANTE, representados 

pela genitora senhora LARICE AUXILIADORA MUTRAN, a fim de que 

efetue o saque dos valores remanescentes do FGTS informados pela 

Caixa Econômica Federal às fls. 27/28, em nome do senhor FRANCISCO 

HOLANDA CAVALCANTE.

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1056610 Nr: 49418-73.2015.811.0041

 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: DOMINGOS SAVIO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO, EDUARDO ZULIAN GROSSO, 

MANOELA ZULIAN GROSSO, DIEGO ZULIAN GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER MARTINS BERNARDES - 

OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 1056610.

Determino a intimação dos filhos da de cujus, informados às fls. 16/17 

para se manifestar em relação ao pedido de liberação de alvará ou termo 

de renuncia de todos em favor do autor, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para sentença.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 925907 Nr: 47070-19.2014.811.0041

 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: EVELINI MARY ARRUDA JAUDY DE ARAUJO, ELINI 

MARIA ARRUDA JAUDY DE ARAÚJO, NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY 

DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13.380, CAROLINA APAZ FERRAZ - OAB:13380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

 Vistos, etc.

Código nº 925907.

 Diante da manifestação da parte autora de fls. 168, informando que a 

autora não tem mais interesse na causa, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, § único, do NCPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Após o prazo recursal, arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição.

 Cuiabá - MT., 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1099999 Nr: 10566-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SOARES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 1099999.

Diante do que consta na certidão de óbito de fls. 33, determino a intimação 

da parte autora, na pessoa do seu patrono, via DJE, para juntar aos autos 

os demais herdeiros ou termo de renuncia em favor do autor, bem como 

certidão e casamento atualizada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 845605 Nr: 49278-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELIA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

 Vistos, etc.

Código nº 845605.

 Tendo a autora pedido à extinção do feito, informando que não tem mais 

interesse na causa conforme petição de fls.50, parecer do Ministério 

Público pelo deferimento do pedido, HOMOLOGO para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, § único, do NCPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e 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.: 391490 Nr: 26768-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LIMA, ADRIANA APARECIDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO VALDIVINO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 5 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1136699 Nr: 25936-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE BEATRIZ FRAGA NASCIMENTO, PRISCILA 

FRAGA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 1136699.

Diante do trânsito em julgado de fls. 53, bem como o cumprimento integral 

da sentença, assim sendo, arquive-se, procedendo-se com as devidas 

baixas e anotações.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1136897 Nr: 26057-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX JULIO BRASIL DOS SANTOS REIS DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:2320/MT, MARIA JOSÉ DE ANDRADE GERALDES - 

OAB:2671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1136897.

Determino a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. 

Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação 

via edital, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos 

conclusos.

Cumpra-se

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1165615 Nr: 38205-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENORA DELFINA DA SILVA, EDILSON CORREIA DA 

SILVA, EDIANE CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 1165615.

Intime-se a autora na pessoa de seu patrono, via DJE, para manifestar em 

relação 24, 35 e documentos de fls. 36/41, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.
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Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 341387 Nr: 11730-24.2008.811.0041

 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: SISM, AVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO D´CRISTIAN DA 

SILVA JULIANI - OAB:22.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 341387.

Defiro o requerimento da parte autora (fls. 14/148), determinando o 

levantamento dos valores remanescentes nos autos, na forma pleiteada, 

devidamente corrigida, junto DEPÓSITOS JUDICIAIS - TJ-MT, 

certificando-se nos presentes autos.

Após, retorne os autos ao arquivo.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1086169 Nr: 4354-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

 Vistos, etc.

Código nº 1086169.

 Diante da manifestação da parte autora de fls. 24, informando que a 

autora não tem mais interesse na causa, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, § único, do NCPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal.

 Sem custas por tratar-se de Justiça Gratuita.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Após o prazo recursal, arquive-se, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição.

 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.: 1146315 Nr: 30120-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alvará.

Código nº 1146315.

Determino que seja oficiado novamente o Consórcio Nacional Honda 

solicitando informações referentes valores a receber em nome do 

consorciado falecido Edilson Ferreira Araújo (Grupo/conta/RD nº 36635 

495 01), no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se a parte autora para manifestar.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 816410 Nr: 22851-73.2013.811.0041

 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: SILVIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO DA SILVA, 

RMMDS, SILVIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO DA SILVA, LMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ISLER MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vuistas ao Ministério Público.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 847940 Nr: 51369-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHA RICARDA DE MORAIS BORGES, MESSIAS 

GUIMARÃES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduino - OAB:13587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvará Judicial.

Código nº 847940

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por PEDRINHA RICARDA DE 

MORAIS BORGES e MESSIAS GUIMARÃES BORGES, objetivando a 

concessão de medida judicial para levantar de valores junto ao Banco 

Bradesco, em nome do seu filho SISINIO DE MORAES BORGES, falecida 

em 28 de julho de 2007.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Determinou – se a intimação do representante legal do banco do 

Bradesco, solicitando-se informações com relação a valores existentes 

em nome do falecido, sendo informado no às fls. 40.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A documentação juntada na inicial comprova que PEDRINHA RICARDA DE 

MORAIS BORGES e MESSIAS GUIMARÃES BORGES, são genitores do 

senhor SISINIO DE MORAES BORGES, conforme certidão de óbito do fls. 

11.

 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor dos Requerente PEDRINHA RICARDA DE MORAIS BORGES e 

MESSIAS GUIMARÃES BORGES a fim de que efetue o saque dos valores 

existente no Banco Bradesco (fls. 40), em nome do falecido SISINIO DE 

MORAES BORGES.

Diante da manifestação de fls.43, bem como procuração de fls. 08, 

determino a expedição dos alvarás, tanto este como o de fls. 34/34-v, em 

nome da Advogada DAYSE GUIMARÃES FERNANDES BALDUINO,OAB/MT 
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13.587, devendo a mesma apresentar em 30 (trinta) dias comprovante do 

repasse aos autores.

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1095523 Nr: 8628-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULALIA MARIA DE ALMEIDA, ROSA MARIA DE 

ALMEIDA E ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

NOBRES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 1095523.

Intime-se a requerente, na pessoa de seu advogado,via DJE para 

manifestar nos autos, quanto o interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 789776 Nr: 43802-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIA GLORIA RIBEIRO, MOACIR OLIMPIO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO 

PIRES - OAB:7443/MT, MILANA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

18.352-O, SANDRO ALFARO - OAB:17773/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 789776

Tendo em vista petição de fls. 216/222, intime – se a Srª Marineia Gloria 

Ribeiro para se manifestar nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte os autos conclusos para manifestação.

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.: 999837 Nr: 23388-98.2015.811.0041

 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: CECÍLIA SEABRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 999837.

Intime-se o requerente, na pessoa do Defensor Publico Estadual, para 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se há interesse no 

feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1063333 Nr: 52498-45.2015.811.0041

 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: LISE MARIAAVELINO VIEIRA JORGE, CARLOS JOSE 

AVELINO DE SOUZA VIEIRA, MAURO AVELINO DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ELIZABETH AVELINO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, 

JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE 

AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4700, Marcio Frederico Arruda Montenegro - OAB:15329, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1063333

Vistos, etc.

Antes de homologar a partilha, 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 acerca da existência de testamento deixado pela autora da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados;

c) – certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal em 

nome da 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, 24 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1150876 Nr: 32071-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARPDA, DPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:22.356/MT, OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.Código: 1150876 Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2013) (grifo nosso).Desta 

forma, atento ao binômio necessidade/possibilidade, ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO INICIAL por sentença (art. 487, I do CPC), para 

fixar os alimentos no importe de 50% por cento do salário mínimo, hoje 

equivalente à R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta 

centavos), devidos pelo genitor, Sr. RAUBER DE ARRUDA SILVA a suas 

filhas ANIELLY REBEKA PEREIRA DE ARRUDA e ALANNA GABRIELY 

PEREIRA DE ARRUDA, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Os 

alimentos deverão ser depositados até o dia 10 (dez) em conta do Banco 

Caixa Economica Federal, Conta nº 8433-5, Agência nº 0016 de 

titularidade da genitora das menores.Confirmo a liminar de fls. 

21/21-verso.Os alimentos definitivos deverão retroagir a data da citação 

(fl. 28).Isento de custas às partes ante o benefício da justiça gratuita a 

autora, que estendo ao requerido. Determino o desentranhamento da 

petição de fls. 54/59, forme autos em apenso observando se tratar de 

cumprimento de liminar de alimentos. Conforme descreve artigo 531 do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 531. O disposto neste Capítulo 

aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios.§ 1o A execução dos 

alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença 

ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados.§ 2o O 
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cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado 

nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.Após volte os 

autos conclusos para decisão.Cientif ique-se o Ministério 

Público.Transitado em julgado arquive-se, procedendo às devidas baixas e 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de 

junho de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1075985 Nr: 57964-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKO, TCODS, NDS, U-PFEES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 As partes entabularam o seguinte acordo:Cláusula Primeira: Em relação 

aos alimentos devidos a filha, o genitor pagará a importância de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo, hoje equivalente à R$ 281,10 

(duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), todo dia 10 (dez) de cada 

mês, mediante deposito em conta a ser informada pela genitora.Cláusula 

Segunda: Acordam os genitores em exercer a guarda da filha de forma 

compartilhada. A criança residirá junto à residência da genitora.Cláusula 

Terceira: Considerando a idade da criança a e que a mesma ainda não 

possui contato direto com ao genitor resolvem que inicialmente, nos seis 

primeiros meses a contar da presente audiência, o pai pegara a criança 

todos os finais de semanas, alternando-se sábados e domingos, de forma 

que ficará na companhia da filha em um sábado no período das 13h até às 

17h e na semana seguinte no domingo também no mesmo período.Após os 

seis meses do inicio do convívio estipulam que o pai passara com a filha 

em finais de semana alternados pegando a mesma na casa da genitora às 

13h do sábado e devolvendo no mesmo local no domingo Às 

18h00min.Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz - atendidos os 

interesses e bem estar do civilmente incapaz, bem como as formalidades 

legais, opino pela homologação judicial do acordo entabulado pelas partes, 

nos termos do inciso III, do Art. 487, CPC.DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz foi 

sentenciado: Vistos, etc... HOMOLOGO o acordo realizado entre as 

partes, por Sentença (Art. 487, III, “b” do CPC), para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Sem custas. Publicado em audiência. As partes 

desistem do prazo recursal, bem como o Ministério Público não se opõe. 

Arquive-se se procedendo às devidas baixas e anotações.Saem 

intimadas as partes.Ciente o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Bruno Bertolini, Estagiário do 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1075985 Nr: 57964-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKO, TCODS, NDS, U-PFEES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Investigação de Paternidade

Autos n.º 1075985

Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 155, II, do Código de Processo Civil, em razão do 

que a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias.

Concedo a assistência judiciária gratuita (Lei n.º 1.060/50) e autorizo os 

benefícios do art. 172, § 2º do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar alimentos provisórios, ante a inexistência de prova 

pré-constituída nos autos.

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 28/04/2016 às 

15:30 horas.

Intime-se a parte autora e cite-se a parte requerida, cientificando-o de que 

o seu não comparecimento, ou comparecendo e não havendo acordo, 

passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar a ação e se não contestada presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela representante legal do Autor (artigos 

285 e 319 do CPC).

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

(LC n.º 80/94).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2016.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1127357 Nr: 21904-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY FERREIRA AQUINO, ELYGIA FERREIRA AQUINO 

FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE FERREIRA AQUINO 

PEREIRA LOPES - OAB:2701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao Ministério Público.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1093687 Nr: 7820-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA APARECIDA CRUZ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 1093687.

Intime-se o requerente, na pessoa do Defensor Publico Estadual, para 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se há interesse no 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902698 Nr: 31837-79.2014.811.0041

 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: GCM, JÚLIO CÉSAR FERRAZ ROCHA, MARIA 

MARGARETE CARMO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR CARMO ROCHA - 

OAB:15.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 902698

Vistos, etc.

Tendo em vista informação de que o herdeiro GABRIEL CARMO MARTINS 

ficou maior de idade, intime – se o mesmo para regularizar o polo ativo da 

presente ação e para manifestar nos presentes autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1107142 Nr: 13443-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRENE SOUZA DE MEDEIROS, EVERALDO 

SOUZA DE MEDEIROS, ERIVALDO SOUZA DE MEDEIROS, MARIA 

APARECIDA MEDEIROS GONÇALVES, MARIA LUZIA MEDEIROS SOUZA, 

VALDIRENE SONIA SOUZA DE MEDEIROS MIRANDA, VALDINEIA SOUZA 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código: 1107142.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada certidão às fls. 

42, sendo certificando pela Senhora Gestora Judicial fls. 43, que a parte 

autora até a presente data não se manifestou, no entanto já se passaram 

mais de 01 (um) ano. Assim sendo, entendo que os autos deverão ser 

extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e 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.: 939681 Nr: 54450-93.2014.811.0041

 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: LUICIA QUINTINO DA SILVA, RFVDS, RCVDS, MAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 939681

Diante das informações do Banco do Brasil, determino que se oficie o 

Banco para que transfira os valores existentes em nome do falecido 

(saldo em conta corrente e poupança), para conta judicial nestes autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias (anexa cópia do extrato de fls. 26 ao ofício).

Após, conclusos para sentença.

Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1104323 Nr: 12278-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIL DE ARRUDA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1104323.

Determino a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. 

Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação 

via edital, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos 

conclusos.

Cumpra-se

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 949579 Nr: 60057-87.2014.811.0041

 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: EDNA DE SOUZA NEVES, KAREN CAROLINA GOES 

GUIMARAES, UÁGDA ARAÚJO GUIMARÃES, BRUNA ORTALE PEDROSO 

GUIMARAES, MARCOS SANTIAGO PRADO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDACIR ROCHA BERNARDON - 

OAB:OAB/MT 5.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 949579.

Diante do trânsito em julgado de fls. 57, determino o retorno ao arquivo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1115250 Nr: 16733-76.2016.811.0041

 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: GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:MT/8.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO SARRAF 

NEVES - OAB:8577/MT

 Vistos, etc.

Código: 1115250.

Determino a intimação pessoal das partes para manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, determino 

desde já sua intimação via edital, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos 

conclusos.

Cumpra-se

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902854 Nr: 31951-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHF, MHN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, BJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18139

 Vistos, etc.

Autos n.º 902854

Levando-se em consideração que a petição de fls. 119 fora protocolada 

na data de 13.12.2017, mas juntada após a realização da audiência de 

instrução e julgada realizada em 14.12.2017, resigno audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 04/10/2018, às 

16:30horas.

Intimem-se as partes, cientificando a representante legal da requerente 

para comparecer à audiência acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independente de prévio deposito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do feito, e dos requeridos em 

confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderão os requeridos contestar, 

desde que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida, à 

oitiva de testemunhas e à prolação da sentença.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 1063042 Nr: 52370-25.2015.811.0041

 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: BARBARA GONÇALVES BARROS, BRISA MARINA 

GONÇALVES RIBEIRO GUEDES, MARCELA OLIVEIRA SOARES GUEDES, 

RAONE LUIZ DE FREITAS ADAMS, JOAO PAULO GONÇALVES RIBEIRO 

GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CONSUELO RIBEIRO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1063042

Vistos, etc.

Oficie – se a Caixa Econômica Federal para informar quanto as joias 

penhoradas em nome da falecida, e sua situação, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se a Inventariante para apresentar a partilha de bens.

Por fim, 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.: 1148709 Nr: 31118-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSM, LUIZ CARLOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 1148709.

Intime-se o requerente, na pessoa do Defensor Publico Estadual, para 

manifestar em relação aos valores informados às fls. 28 nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1108543 Nr: 14124-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODOLINA OLIVEIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alvará Judicial.

Código nº 1108543.

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por TEODOLINA OLIVEIRA DE 

MELO, objetivando a concessão de medida judicial para levantar 

importância correspondente ao FGTS E CONTA POUPANÇA, junto à Caixa 

Econômica Federal, em nome do genitor BENEDITO ROBERTO CORREA 

MELO, falecido em 17 de fevereiro de 2016.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Determinou – se a intimação do representante legal da Caixa Econômica 

Federal, solicitando-se informações com relação a valores depositados em 

nome do falecido, sendo informados fls. 37.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 A documentação juntada na inicial comprova que a senhora TEODOLINA 

OLIVEIRA DE MELO, é viúva do senhor BENEDITO ROBERTO CORREA 

MELO, conforme certidão de óbito fls. 14, e documentos fls. 13, bem como 

os filhos renunciaram em favor da genitora às fls. 16/21.

 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor da senhora TEODOLINA OLIVEIRA DE MELO a fim de que efetue o 

saque dos valores informados pela Caixa Econômica Federal as fls. 37, 

em nome do falecido BENEDITO ROBERTO CORREA MELO (CPF nº 

160.256.601-15).

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1169217 Nr: 39796-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA GOMES BORGES, EDINALDO PEREIRA 

BORGES, EDILAINE PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alvará Judicial.

Código nº 1169217.

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por JOSINA GOMES BORGES, 

EDINALDO PEREIRA BORGES e EDILAINE PEREIRA BORGES, objetivando a 

concessão de medida judicial para levantar importância correspondente ao 

PASEP, PIS, FGTS e CONTA POUPANÇA, junto à Caixa Econômica Federal, 

em nome do senhor ELIEZEL PEREIRA BORGES, falecido em 17 de 

dezembro de 2013.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Determinou – se a intimação do representante legal da Caixa Econômica 

Federal, solicitando-se informações com relação a valores depositados em 

nome do falecido, sendo informados fls. 28 (referente ao FGTS e conta 

Poupança, não existe valores em relação ao PIS e PASEP).

É O RELATÓRIO.
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DECIDO.

 A documentação juntada na inicial comprova que a senhora JOSINA 

GOMES BORGES, EDINALDO PEREIRA BORGES e EDILAINE PEREIRA 

BORGES, é viúva e filhos do senhor ELIEZEL PEREIRA BORGES, conforme 

certidão de óbito fls. 09, e documentos fls. 10/12.

 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor dos Requerentes a fim de que efetue os saques dos valores na 

porcentagem de 50 % (cinquenta por cento) para a viúva senhora JOSINA 

GOMES BORGES, 25% (vinte e cinco por cento) para EDINALDO PEREIRA 

BORGES e, 25% (vinte e cinco por cento) para EDILAINE PEREIRA 

BORGES, conforme valores informados pela Caixa Econômica Federal as 

fls.28 (FGTS E conta Poupança), em nome do falecido ELIEZEL PEREIRA 

BORGES (CPF nº 273.988.621-72).

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1103217 Nr: 11794-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 1103217.

Diante do que consta na certidão de óbito de fls. 18, determino a intimação 

da parte autora, na pessoa do seu patrono, via DJE, para juntar aos autos 

os demais herdeiros ou termo de renuncia em favor do autor, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1132258 Nr: 23990-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARISA BRAATZ, LEONARDO MAGALHÃES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME COSTA COUTINHO - 

OAB:21.301/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 1132258.

Diante das informações do Banco ITAÚ (fls. 76), determino que se oficie o 

Banco para que transfira os valores existentes em nome da falecida 

MARIA APARECIDA BRAATZ DA SILVA, para conta judicial nestes autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias (anexa cópia do ofício de fls. 76), sob pena de 

crime de desobediência.

Após, conclusos.

Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1102009 Nr: 11348-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GIOLICE DA SILVA FONTES, CLAUDEMIR DA 

SILVA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alvará Judicial.

Código nº 1102009.

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por ANA GIOLICE DA SILVA 

FONTES e CLAUDEMIR DA SILVA FONTES, objetivando a concessão de 

medida judicial para levantar de valores referente ao FGTS, junto à Caixa 

Econômica Federal, em nome do senhor MÁXIMO RODRIGUES FONTES, 

falecido em 22 de julho de 1995.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Determinou – se a intimação do representante legal da Caixa Econômica 

Federal, solicitando-se informações com relação a valores depositados em 

nome do falecido MÁXIMO RODRIGUES FONTES, sendo informados fls. 47.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 A documentação juntada na inicial comprova que a senhora ANA GIOLICE 

DA SILVA FONTES e CLAUDEMIR DA SILVA FONTES, é nora e neto do 

senhor MÁXIMO RODRIGUES FONTES, conforme certidão de óbito fls. 19, 

bem como certidões de óbitos da viúva e do único filho às fls. 21/23, os 

demais netos renunciaram conforme fls. 27/28.

 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor dos Requerentes a fim de que efetue os saques dos valores na 

porcentagem de 50 % (cinquenta por cento) para a nora senhora ANA 

GIOLICE DA SILVA FONTES, e 50% (cinquenta por cento) para o neto 

CLAUDEMIR DA SILVA FONTES, conforme valores informados pela Caixa 

Econômica Federal as fls. 47 (FGTS), em nome do falecido MÁXIMO 

RODRIGUES FONTES (CPF nº 048.385.301-10).

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026627 Nr: 35114-69.2015.811.0041

 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: NEUSA CREPALDI KAWAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 1026627.

Intime-se a requerente, na pessoa de seu patrono, via DJE para manifestar 

nos autos em relação às fls. 94 e 99, bem como quanto o interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 884363 Nr: 19423-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA APARECIDA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 884363.

Intime-se a requerente, na pessoa de seu advogado,via DJE para 

manifestar nos autos, quanto o interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1164348 Nr: 37696-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFFDO, ARNEDIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alvará Judicial.

Código nº 1164348.

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por EDUARDO FERNANDO 

FERNANDES DE OLIVEIRA, representados pelo genitor senhor ARNEDIO 

FERNANDES DE OLIVEIRA objetivando a concessão de medida judicial 

para levantar de valores junto ao Banco Bradesco e Caixa Econômica 

Federal, em nome a sua genitora LIDIANE FERNANDES CORREA, falecida 

em 21 de janeiro de 2016.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Determinou – se a realização de consulta via sistema Bacenjud, sendo 

informado a existência de valores conforme extrato do sistema às fls. 41.

 O Ministério Público às fls. 35/38, opinou pelo deferimento ao pleiteado na 

inicial.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A documentação juntada na inicial comprova que o autor EDUARDO 

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA é o único filha da falecida LIDIANE 

FERNANDES CORREA, conforme certidões de óbito fls. 18, sendo o autor 

representado pelo seu genitor.

 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor do Requerente LIDIANE FERNANDES CORREA, representados pelo 

genitor senhor ARNEDIO FERNANDES DE OLIVEIRA, a fim de que efetue o 

saque dos valores existentes no Banco Bradesco e Caixa Econômica 

Federal, conforme extrato de fls. 41, em nome da senhora LIDIANE 

FERNANDES CORREA.

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1101135 Nr: 10996-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE DA CRUZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.o

Alvará Judicial.

Código nº 1101135.

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por RUTE DA CRUZ 

OLIVEIRA, objetivando a concessão de medida judicial para levantamento 

de saldo existente junto ao Banco do Brasil, em nome do seu genitor 

MARCELINO NUNES DE OLIVEIRA, falecido em 17 de abril de 2013.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Foi determinada a busca pelo sistema Bacenjud, sendo localizados 

valores em contas nos Bancos do Brasil, HSBC e Caixa Econômica 

Federal, conforme extrato de fls. 22.

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 A documentação juntada na inicial comprova que a autora RUTE DA CRUZ 

OLIVEIRA é a única filha do falecido MARCELINO NUNES DE OLIVEIRA, 

conforme certidões de óbito fls. 13 e 15, sendo que a genitora faleceu 10 

(dez) dias após o falecimento do genitor da autora, ficando ela a única 

herdeira.

 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor da Requerente RUTE DA CRUZ OLIVEIRA, a fim de que efetue o 

saque dos valores existente nas contas bancarias informada no extrato 

de fls.22.

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 803723 Nr: 10180-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPDBDF, EDER GIOVANI DE FRELLY FREITAS, KELLY 

FRANCISCO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 803723.

Intime-se a parte autora na pessoa de seus representantes legais 

(genitores), para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do 

feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 776814 Nr: 30147-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRMDS, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIMY SHELITTA PIRES - 

OAB:17.565/O

 Vistos etc.

Código: 776814.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 93, 

sendo certificando pela Senhora Gestora Judicial fls. 95, que a parte 

autora até a presente data não se manifestou, deixando transcorrer 
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silente o prazo. Assim sendo, entendo que os autos deverão ser extinto, 

conforme jurisprudência que adoto:

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Revogo a decisão que decretou re restrição gravada junto ao RENAJUD 

(fls. 52, determinando a liberação da MOTO Honda NX 200, placa 

JYW-4229 –MT, junto ao sistema RENAJUD.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 11 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 252088 Nr: 18182-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CARRARA ALVES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALVES CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Junior - 

OAB:OAB/MT 3.076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PEDRO GASPARINI - OAB:OAB-SP 142.650

 Vistos, etc.

Autos nº 252088

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 01/10/2018 às 

16h30m.

Intimem-se as partes, por meio de seus representantes legais.

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.: 1122541 Nr: 19849-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS COSTA, MARCELA DOS 

SANTOS COSTA, MARIA PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código: 1122541.

Considerando a certidão da Senhora Gestora Judicial fls. 41, que a parte 

autora até a presente data não se manifestou, no entanto já se passaram 

mais de 01 (um) ano. Assim sendo, entendo que os autos deverão ser 

extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e 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.: 1098049 Nr: 9715-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE CANDIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alvará Judicial.

Código nº 1098049.

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por LENICE CÂNDIDA DE 

SOUZA, objetivando a concessão de medida judicial para levantar 

importância correspondente ao PIS junto à Caixa Econômica Federal, em 

nome cônjuge FRANCISCO JUVENCIO DE SOUZA, falecido em 11 de 

dezembro de 2007.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Determinou – se a intimação do representante legal da Caixa Econômica 

Federal, solicitando-se informações com relação a valores depositados em 

nome do falecido, sendo informados fls. 23.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 A documentação juntada na inicial comprova que a senhora LENICE 

CÂNDIDA DE SOUZA, é viúva do senhor FRANCISCO JUVENCIO DE 

SOUZA, conforme certidão de óbito fls. 12, e documentos fls. 07, bem 

como o filho renuncia em favor da genitora às fls. 26/27.

 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor da senhora LENICE CÂNDIDA DE SOUZA a fim de que efetue o 

saque dos valores informados pela Caixa Econômica Federal as fls. 23 

(PIS), em nome do falecido FRANCISCO JUVENCIO DE SOUZA.

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 887220 Nr: 21406-83.2014.811.0041

 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: ESPOLIO DE JOSE GARCIA NETO, CARLOS ANTÔNIO 

DE BORGES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 887220.

Determino a intimação do inventariante para que junte nos autos certidão 

atualizada do imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

cancelamento do alvará.

Intime-se.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1259181 Nr: 24118-41.2017.811.0041

 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: EODFN, JRNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425-B/MT, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4893-A/MT, TATIANA 

PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:5.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 295 de 552



 Vistos, etc.

Código nº 1259181.

Intime-se a requerente, na pessoa de seu patrono, via DJE, quanto ao 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 814162 Nr: 20639-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSF, JGSR, ANA PAULA BARBOSA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT, MILTON ALVES PEDROZO - OAB:17.137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 814162

Determino a intimação pessoal da parte autora Maria Victória de Siqueira 

Felicio e João Gabriel Siqueira Rocha, para manifestar nos autos, quanto 

ao interesse no prosseguimento ao feito, diante da maioridade alcançada, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.

Cumpra-se

Cuiabá , 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 714684 Nr: 9226-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCM, JDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRMAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, VITOR CARMO ROCHA - OAB:15.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 714684

Vistos, etc.

Tendo em vista informação de que a área da fazenda Barreiro de Sangue 

está sendo discutida em outros autos na Comarca de Barra do Garça/MT 

(fl. 81), oficie – se a referida Comarca para que informe o andamento 

atualizado dos autos.

Observando que o Sr. Juscelino de Souza Carmo possui outros filhos, 

intime – se o inventariante para que informe o endereço dos mesmos.

Após, com o endereço dos outros filhos, determino a citação deles para 

se manifestarem nos presentes 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.: 835957 Nr: 41017-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE BENEDITA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER IRINEU RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17.686/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código: 835957.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 101/102, 

sendo certificando pela Senhora Gestora Judicial fls. 103, que a parte 

autora até a presente data não se manifestou, deixando transcorrer 

silente o prazo. Assim sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e 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.: 1135680 Nr: 25386-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADC, LUCIA ANESIA DE ARRUDA, APARECIDA 

BATISTA DE AMORIM, CBDC, FBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

 Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões

Vistos, etc.

Código nº 1135680

Diante das informações do Bradesco e Caixa Econômica Federal, 

determino que sejam oficiados os Bancos para que transfiram os valores 

existentes em nome do falecido (saldo em conta correntes , poupança e 

FGTS), para conta judicial nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias 

(anexa cópia do extrato de fls. 27 e 30 aos ofícios).

 Cumpra – se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 987923 Nr: 17658-09.2015.811.0041

 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: BENEDITO VENTURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZA ROCHA GOMES DUARTE 

- OAB:13030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Alvará Judicial.

Código nº 987923.

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por BENEDITO VENTURA DA 

SILVA, objetivando a concessão de medida judicial para levantar de 

créditos trabalhista junto ao Estado de Mato Grosso (SAD) E Banco do 

Brasil, em nome da sua filha EUNICE PAES DA SILVA, falecida em 02 de 

setembro de 2014.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Oficializado o Banco do Brasil para informar possíveis créditos da 

falecida, sendo informados fls. 34/58, a não existência de valores.

 Diante da negatividade a parte autora requereu e expedição e alvará para 

levantamento de créditos juntou a Secretaria de Administração do Estado 

de Mato Grosso – SAD, conforme relatórios e planilhas juntada às fls. 

73/75-v.
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 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 A documentação juntada na inicial comprova que a senhora BENEDITO 

VENTURA DA SILVA, é genitor da senhora EUNICE PAES DA SILVA, 

conforme certidão de óbito fls. 12 e documentos às fls. 13, bem como 

certidão de óbito da genitora às fls. 29.

 Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 

487, I do CPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a 

favor do Requerente BENEDITO VENTURA DA SILVA, a fim de que efetue 

o saque dos valores informados pela Secretaria de Administração do 

Estado de Mato Grosso - SAD fls. 73/75-v, em nome da falecida EUNICE 

PAES DA SILVA.

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936287 Nr: 52746-45.2014.811.0041

 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: MAPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAFAVG, KDAF, SAF, LDAF, LDAF, DDDAF, 

LVDAF, JNDAF

 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): KELLY DE ARRUDA FLORES, Cpf: 

02935011147, Rg: 1889175-6, Filiação: Maria Aparecida Pinto de Arruda e 

Aroldo Flores Anema Vaca Guassace, data de nascimento: 02/06/1986, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT. 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 DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL " POST MORTEM" INTERPOSTA POR MARIA APARECIDA 

PINTO DE ARRUDA EM FACE DE AROLDO FLÔRES ANEMA VACA 

GUASSACE

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Código nº 936287.Determino a pesquisa 

junto ao sistema INFOSEG com o fim de localizar o endereço da requerida 

Kelly de Arruda Flores. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de julho de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976811 Nr: 12573-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE ASSIS FERNANDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDE FERNANDES DOS REIS, GENECI 

FERNANDES DOS REIS, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN V. M. PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8400 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENECI FERNANDES DOS REIS, Rg: 

1409842, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL INTERPOSTA POR FRANCISCA DE ASSIS FERNANDES.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Ação Declaratór iaAutos n. º 

976811Primeiramente, ressalto que a parte Autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. (fls. 30, primeiro parágrafo).Analisando a 

certidão de fls. 38 verifico que a Requerida Ivanilde Fernandes dos Reis 

foi citada por hora certa. Por consequência, com fundamento no art. 72, II, 

do Código de Processo Civil, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, para que proceda com a defesa dos seus interesses. (art. 72, 

parágrafo único, do C.P.C). Com a defesa nos autos, intime-se a parte 

Autora, para se manifestar no prazo de 10 (dez) anos.A fim de localizar o 

endereço do Requerido Geneci Fernandes dos Reis, esse Juízo utilizou-se 

do Sistema Infoseg (fls. 29), contudo, não foi possível proceder à citação, 

conforme certidão de fls. 44. A parte Autora afirma que sabe que o 

citando está morando em Goiânia – GO, mas que alguns parentes que lá 

residem afirmaram que ele é alcóolatra e está morando rua (fls. 49 – 

verso, primeiro parágrafo). 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 Geneci Fernandes dos Reis, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

257, III, NCPC). Após o transcurso do prazo sem manifestação, 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.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 24 de abril de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 978210 Nr: 13150-20.2015.811.0041

 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: DANIEL PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE LIMA CORDEIRO PEREIRA

 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): IONE LIMA CORDEIRO PEREIRA, Filiação: 

Abigail Lima Cordeiro e Jesus Francisco Sobrinho, data de nascimento: 

28/10/1969, brasileiro(a), natural de Ubirata-PR, 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: AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO INTERPOSTA POR DANIEL 

PEREIRA EM FACE DE IONE LIMA CORDEIRO PEREIRA.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 978210.Determino a citação da 

requerida Ione Lima Cordeiro Pereira no endereço às fls. 23, para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Na eventualidade de 

não ser localizada, determino desde jásua citação via edital, no prazo de 
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15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos 

conclusos.Cumpra-seCuiabá, 24 de julho de 2017.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1147243 Nr: 30521-60.2016.811.0041

 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: LUCICLEIDE DA CRUZ MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MANOEL DE MELO, ELIZABETE 

BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO MANOEL DE MELO, Filiação: 

Lucicleide da Cruz Melo e Francisco Manoel de Melo, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ELIZABETE BORGES DOS 

SANTOS, Filiação: Carmelita dos Santos e Geraldo Borges, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE GUARDA c/c PEDIDO DE LIMINAR 

INTERPOSTA POR LUCICLEIDE DA CRUZ MELO EM DESFAVOR DE 

FERNANDO MANOEL DE MELO e ELIZABETE BORGES DOS SANTOS.

Despacho/Decisão: Vistos etc,Código nº 1147243.Diante da 

impossibilidade de localizar os genitores do menor, intime-se os requeridos 

Fernando Manoel de Melo e Elizabete Borges dos Santos, por edital, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, constando-se as advertências dos artigos 334 e 

344, do NCPC., para querendo, contestar os termos da ação, no prazo de 

15 dias.Decorrido o prazo e não havendo contestação, o que deve ser 

certificado, fica desde já decretado a revelia do Réu e, nos termos do 

artigo 9º, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio - lhe curadora 

Especial o Núcleo de Assistência Jurídica da UFMT/MT em exercício 

perante esta Vara Especializada para, aceita a nomeação, patrocinar a 

defesa dos requeridos, inclusive, contestar a ação.Após, dê-se vistas ao 

Ministério Público, por fim conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá, 25 de agosto de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390834 Nr: 25941-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. O. P., J. R. O. P., IVANIL FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JOSÉ CAMARGO PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, DRA. DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4.939

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANIL FRANCISCA DE OLIVEIRA, Cpf: 

01145064183, Rg: 1725260-1, Filiação: Salomão de Oliveira e Eunice 

Francisca de Oliveira, data de nascimento: 09/05/1985, brasileiro(a), 

natural de Nova Brasilandia-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 

065.3675.0607. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS INTERPOSTA 

POR IVANIL FRANCISCA DE OLIVEIRA EM DESFAVOR DE ADAIR JOSÉ 

CAMARGO.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-se

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, 25 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390840 Nr: 25945-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. O. P., IVANIL FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JOSÉ CAMARGO PORTELLA

 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: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6499/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANIL FRANCISCA DE OLIVEIRA, Cpf: 

01145064183, Rg: 1725260-1, Filiação: Salomão de Oliveira e Eunice 

Francisca de Oliveira, data de nascimento: 09/05/1985, brasileiro(a), 

natural de Nova Brasilandia-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 

065.3675.0607. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS INTERPOSTA 

POR IVANIL FRANCISCA DE OLIVEIRA EM DESFAVOR DE ADAIR JOSÉ 

CAMARGO.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-se

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, 25 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117631 Nr: 6522-35.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEIKE ROSBERG SANTANA LIMA, KENNI ROGER 
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SANTANA LIMA, KEZLEY SANTANA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISMINO NETO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL REGINA SOUZA RIBEIRO 

- OAB:DEF. PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEIKE ROSBERG SANTANA LIMA, data 

de nascimento: 04/08/1983, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido KENNI ROGER SANTANA LIMA, Rg: 1.618.853-5, Filiação: Elizabete 

Santana e Felismino Neto de Lima, data de nascimento: 04/08/1988, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 

3634-5054 e atualmente em local incerto e não sabido KEZLEY SANTANA 

LIMA, Filiação: Elisabete Santana, data de nascimento: 31/10/1986, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO das partes autoras, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA 

INTERPOSTA POR KEIKE ROSBERG SANTANA LIMA, KENNI ROGER 

SANTANA LIMA e KEZLEY SANTANA LIMA EM FACE DE FELISMINO NETO 

DE LIMA.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-se

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, 25 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117572 Nr: 6566-54.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEIKE ROSBERG SANTANA LIMA, KENNI ROGER 

SANTANA LIMA, KEZLEY SANTANA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISMINO NETO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

PORTO VELHO/RO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEIKE ROSBERG SANTANA LIMA, data 

de nascimento: 04/08/1983, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido KENNI ROGER SANTANA LIMA, Rg: 1.618.853-5, Filiação: Elizabete 

Santana e Felismino Neto de Lima, data de nascimento: 04/08/1988, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 

3634-5054 e atualmente em local incerto e não sabido KEZLEY SANTANA 

LIMA, Filiação: Elisabete Santana, data de nascimento: 31/10/1986, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO das partes autoras, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA 

INTERPOSTA POR KEIKE ROSBERG SANTANA LIMA, KENNI ROGER 

SANTANA LIMA e KEZLEY SANTANA LIMA EM FACE DE FELISMINO NETO 

DE LIMA.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-se

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, 25 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 200390 Nr: 17484-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKS, GS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7.231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TADEU VAZ CURVO 

- OAB:DEFENS.PÚBLICO

 Impulsiono o feito com intimação do advogado da exequente para 

manifestar e 5 dias sobre a certidão de citação NEGATIVA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423761 Nr: 8041-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. E. D. M., VANILZA DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL SANTANA FARIA MONTEIRO

 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:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANILZA DA SILVA DIAS, Cpf: 

00434784176, Rg: 16225740, Filiação: João Batista Dias e Elza da Silva 

Dias, data de nascimento: 02/10/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), aux. de serviços gerais, Telefone 65-3637-7617. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA 

INTERPOSTA POR VANILZA DA SILVA DIAS EM DESFAVOR DE 

MAXWELL SANTANA FARIA MONTEIRO.

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, 26 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142826 Nr: 11-84.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAJURIEE FORTALEZA DE MORAIS DA SILVA, LUCAS 

FORTALEZA DE MORAIS, OCILENE FORTALEZA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA

 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: UBIRATAN FARIA COUTINHO - 

OAB:6.760/MT
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 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO das partes autoras, para regularizar 

suas representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção com fundamento no (art. 76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do 

NCPC).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

142826Verifico que os credores já obtiveram a maioridade civil. (fls. 

07/08).Assim sendo, declaro suspenso o trâmite processual e determino a 

intimação pessoalmente das partes Autoras, para regularizar suas 

representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo 

Civil. (art. 485, IV, do NCPC).Não havendo localização, expeça-se edital a 

fim de intimar os autores para regularizar suas representações 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com 

fundamento no art. 76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do NCPC).Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO ALIMENTÍCIA INTERPOSTA POR 

OCILENE FORTALEZA DE MORAES EM FACE DE CÍCERO OLIVEIRA DA 

SILVA.

Cuiabá, 26 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013139-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. V. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA OAB - MT0015889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4813/O (ADVOGADO)

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, em cumprimento à decisão de ID 13961110, 

impulsiono os autos para INTIMAR a PARTE EXECUTADA Aurélio Leite 

Virgulino Neto, via DJE, através de seus advogados, a fim de que no prazo 

de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do valor atualizado do débito 

objeto do presente Cumprimento de Sentença, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, 

cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do 

CPC), advertindo-o ainda de que, decorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para o que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do CPC). Cuiabá/MT, 26 de julho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022806-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN COSTA DOS REIS OAB - MT12728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 14313629 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1025368-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025368-92.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da petição de ID 14375490 em resposta ao ofício 1208/2018, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar. Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014193-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. .. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DO ESPIRITO SANTO HARIMA OAB - 214.603.428-95 

(REPRESENTANTE)

ANA PAULA BOTOS ALEXANDRE OAB - SP120336 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. D. A. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014193-67.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14262925, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 26 de 

julho de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001184-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARIA ELENA DA SILVA (HERDEIRO)

JEFFERSON EDUARDO DE PINHO (HERDEIRO)

FELIPE AUGUSTO CUSTODIO DA SILVA (HERDEIRO)

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943/O-O (ADVOGADO)

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT0017530A (ADVOGADO)

AIRTON JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1001184-38.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, determino que 

se certifique a tempestividade do recurso aviado. Na sequência, tendo em 

vista que pela novel sistemática processual o juízo de admissibilidade 

recursal é efetuado pela Superior Instância, expeça-se o necessário para 

encaminhar os autos à Superior Instância, para a devida apreciação do 

recurso, com as cautelas e homenagens de estilo. Às providências. 

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018565-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. V. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018565-59.2018.8.11.0041 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 13895882 - "VISTOS, 

ETC. Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO c/c ALIMENTOS, ajuizada por 

MARIA RENATA VICENTE DORILEO CAMPOS e MARIA BEATRIZ CAMPOS 

PEREIRA, representada pela primeira requerente, em face de VALDIR 

PEREIRA DA SILVA. De pronto, necessário salientar que, de acordo com a 

exegese legal, as ações que versem sobre casamento, separação de 

corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, de maneira que, ex vi legis, determino sejam 

efetuadas as anotações costumeiras. Lado outro, analisando os autos, 

bem assim a petição de ID 13892595 e demais documentos que instruem a 

presente, vislumbro que ambas as requerentes residem no município de 

Poconé/MT, o que revela ser este Juízo incompetente para apreciar e 

julgar a demanda proposta, a teor das disposições insertas no artigo 147, 

incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente c.c. artigo 53, I, “a” e 

II, do Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 147. A competência 

será determinada: (...) I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II - pelo 

lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou 

responsável; Art. 53. É competente o foro: I - para a ação de divórcio, 

separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de 

união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz; (...) II - de 

domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem 

alimentos; Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. 

REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA DEPOIS DA 

CRIAÇÃO DE NOVO FÓRUM. MELHOR INTERESSE DE MENOR 

OBSERVADO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DEVIDO. 1. Trata-se de conflito 

negativo de competência instaurado em ação revisional de alimentos 

proposta pelo genitor em desfavor de seu filho menor, em que o Juízo 

Suscitado declinou de sua competência para o Juízo da circunscrição 

judiciária em que o infante reside, em observância, portanto, ao que dispõe 

o art. 147 do ECA. 2. Embora referido dispositivo traga uma competência 

territorial, que, em regra, é de natureza relativa, tal competência, 

inobstante seja territorial tem natureza absoluta, diante do relevante direito 

resguardado, que é o melhor interesse dos menores, conforme 

precedente. 3. Desse modo, considerando-se que a ação de origem foi 

proposta depois da criação do fórum de Águas Claras, o declínio de 

competência realizado pelo Juízo de Brasília, ora Suscitado, não viola a 

perpetuatio jurisdicionis, estando em consonância, por conseguinte, ao 

princípio do juízo imediato e à regra de competência de natureza absoluta, 

não havendo, assim, qualquer ofensa ao enunciado da sumula nº 33 do 

STJ nem às normas de redistribuição encontradas na Lei de Organização 

Judiciária do DF e no Diploma de Ritos. 4. Conflito conhecido, declarando 

competente o Juízo Suscitante para julgar o feito de origem. (TJDF; Proc 

0700.84.9.322018-8070000; Ac. 108.9765; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Gilberto Pereira de Oliveira; Julg. 18/04/2018; DJDFTE 30/04/2018). 

Assim, não obstante tratar-se de competência relativa, neste caso tem 

natureza absoluta, pois, diante do direito resguardado do melhor interesse 

do infante, impositivo o declínio de competência deste juízo. Desta feita, 

declino da competência para conhecer da causa e apreciá-la e, por 

conseguinte, após preclusa a via recursal, determino a remessa dos autos 

ao d. Juízo competente. Transitada em julgado, proceda-se com as baixas 

e anotações estilares. Às providências." Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005360-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. D. S. (RÉU)

E. P. D. S. (RÉU)

J. P. C. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005360-60.2018.8.11.0041 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 14156746 - "VISTOS, 

ETC. Considerando que o prazo vindicado para suspensão do processo 

transcorreu por inteiro, determino a intimação da parte autora para cumprir 

a determinação de ID.12436874, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, 

inclusive, de extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do NCPC. Às providências." Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012679-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE POZZA OAB - MT9342/O (ADVOGADO)

ERONI PEDRO DA SILVA OAB - MT0009677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012679-79.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, para a audiência e acerca da decisão de ID 

14353584 - "VISTOS, ETC. Diante da justificativa plausível apresentada na 

petição de ID 14323643, defiro o requerido e, via de consequência, 

suspendo o ato outrora agendado, redesignando-o para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 14h00min. No mais, cumpra-se a desisum outrora 

exarada. Expeça-se o necessário. Às providências." Cuiabá/MT, 26 de 

julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1037522-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. O. (REQUERENTE)

L. R. D. S. A. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SOUSA DIAS OAB - MT22731-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037522-45.2017.8.11.0041 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 sentença de ID 14052801 - "(...) 

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 11125276, para que sejam produzidos seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO O DIVÓRCIO do 

casal Gleiton Vieira de Oliveira e Lediane Rosa da Silva Amorim Oliveira, 

com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge 

mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Lediane Rosa da Silva 

Amorim, bem assim a implementação das demais obrigações assumidas na 

avença. Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Serviço Notarial e Registral Civil das pessoas naturais, bem assim o que 

necessário for para o implemento integral da presente sentença. Ressalto, 

ainda, que é dispensável a inscrição no livro E do Cartório Local, nos 

termos do provimento nº 43/2012, da CGJ. Por fim, tendo em vista o 

acordo realizado, condeno os requerentes ao pagamento pro rata, das 

despesas das custas judiciais despendidas no presente processo. 

Promova-se as anotações e baixas necessárias e, na sequência, ao 

arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. Assinado eletronicamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 301 de 552



Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128481 Nr: 22383-07.2016.811.0041

 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: AGD, EADAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRIA, para 

devolução dos autos nº 22383-07.2016.811.0041, Protocolo 1128481, 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.: 336738 Nr: 7628-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RAIMUNDO SALDANHA, VANIA MARIA 

SALDANHA BECKER, JORGE FREDERICO ZARTH BECKER, ELISIO 

SALDANHA JUNIOR, MARIA FÁTIMA BATISTA SALDANHA, KATIA 

AUXILIADORA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIZIO SALDANHA, ESPÓLIO DE 

ODETE GRANJA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DA SILVA BIGIO 

TARDIN - OAB:6822, JULIO TARDIN - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARRUDA 

VILELA, para devolução dos autos nº 7628-56.2008.811.0041, Protocolo 

336738, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 870487 Nr: 9952-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659, PEDRO 

JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:17.467, RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT, CHARLES CHUIKA - OAB:17307, JONATAN 

CHRISTMANN - OAB:22062/MT, LUIS PAULO DELORME - 

OAB:12.236-MT

 Processo nº. 9952-09.2014 (Cód. 870487)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a pretensão externada às petições de fls. 600/629 e 

631/670, vislumbro que as partes possuíam um imóvel a ser partilhado em 

virtude do divórcio, contudo, este bem foi arrematado, no Leilão 0046/2017 

– item 2, em razão de uma dívida com o banco que após ser saldada, 

restou um saldo remanescente a ser repassado as partes, consoante a 

prestação de contas de fl. 625, entretanto, a instituição financeira 

suspendeu pagamento dos valores.

Em decorrência, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, Agência 

Miguel Sutil/MT, situada na Av. Rubens de Mendonça, nº 1.097, Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, para que se proceda com a transferência do saldo 

remanescente do contrato 1.5555.1692313-1, proveniente do Leilão 

0046/2017 – item 2, para a Conta Única do Poder Judiciário, cabendo ao 

Sr. Gestor expedir o necessário para vincular à uma subconta relacionada 

a este processo.

Por conseguinte, quanto à alegação de eventual dívida da requerida com o 

requerente, manifeste-se a demandada em 15 (quinze) dias.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1011760-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VALDIRENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Processo n. 1011760-90.2018 VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, 

verifico que a peça vestibular não fora instruída com os documentos 

essenciais para o processamento da demanda. Desta feita, tratando-se de 

pedido de alvará, no qual a viúva noticia a renúncia das filhas no que atine 

aos valores eventualmente devidos ao extinto, concedo a interessada o 

prazo de 15 (quinze) dias para que regularize o termo de renúncia, eis que 

a lei exige que conste de Escritura Pública ou Termo Judicial (art. 1.806 do 

CC), de maneira que inapta a gerar os efeitos pretendidos o documento de 

id. 13000794, de forma que, igualmente, querendo, faculto o 

comparecimento na Secretaria do Juízo para que sejam tomadas por 

termo. Lado outro, entendo necessário que, no mesmo lapso suso 

mencionado, seja acostado ao feito documentos que demonstrem a 

inexistência de bens a inventariar, sob pena de extinção da demanda, sem 

resolução do mérito, por ausência de interesse-adequação no manejo da 

presente, eis que ressai da certidão de óbito do extinto (Id. 13000786) que 

deixou bens, situação que, se confirmada, inviabilizará o manejo de alvará 

judicial com fulcro na Lei nº. 6.858, de 24 de novembro de 1980. Também 

faculto seja esclarecido nos autos a fonte pagadora dos vencimentos do 

Sr. Edivaldo Souza Porto em vida, eis que ressai da certidão de óbito que 

se tratava de servidor público federal, de maneira que a providência se 

faz necessária a fim de viabilizar eventuais diligências do juízo no intuito 

de averiguar a existência de outros dependentes habilitados perante a 

Previdência ou órgão pagador do falecido. Intime-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007337-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. A. (REQUERENTE)

MARDILENE DO C SANCHES (REQUERENTE)

ALECIANE CRISTINA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANCHES URIBE (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 1007337-87.2018 VISTOS, ETC. Pretendem os requerentes a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de 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[1]. No caso dos autos, os diversos bens deixados 

pelo de cujus foram avaliados, provisoriamente, no espeque de 

R$496.500,00, que será oportunamente revisto por este juízo, na medida 

em que não houve a descrição de todos os bens deixados pelo falecido, 
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todavia, deixam entrever que podem suportar as custas e despesas 

processuais, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade concedida. 

De outro viés, verifico que nos documentos anexados a exordial, do Id. 

12373044 ao Id. 12373796, não foram inseridas a descrição identificadora 

de cada arquivo, em desobediência às disposições do art. 32 e s.s, da 

Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 - PJE, ad litteram: Art. 32. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.(g.n) 

Também constato que o valor atribuído à causa, ainda que 

provisoriamente, está em dissonância da avaliação efetuada na peça de 

ingresso. Em decorrência, intimem-se os autores para, no prazo de 15 

(quinze) dias, procederem com a devida correção da inicial nos ditames 

acima, bem assim efetuarem o recolhimento das custas, sob pena, 

inclusive, de extinção do processo, nos termos do art. 321, caput, do 

NCPC. Por fim, nos termos do Provimento n° 56/2016–CNJ, no mesmo 

prazo assinalado para a emenda, 15 (quinze) dias, os autores deverão 

trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor 

da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. Efetuadas as retificações mencionadas no prazo 

assinalado, o que deverá ser certificado pela Secretaria, conclusos. 

Ciência ao Ministério Público, diante da existência de interesse de incapaz. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Em igual sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OBRIGAÇÃO QUANTO AO 

PAGAMENTO DOS CUSTAS PROCESSUAIS É DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA 

MOMENTÂNEA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL PARA 

GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA. TERMO DE INVENTARIANTE. IMPÕE 

COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES NO DESEMPRENHO DE SUA FUNÇÃO. 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HERDEIRO. VIA IMPRÓPRIA. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As despesas do 

inventário constituem encargo do espólio e devem por ele ser suportadas, 

e não pelos herdeiros. O acervo a inventariar possui forças para suportar 

as despesas do inventário, não sendo o caso de concessão da 

gratuidade judiciária. (...) (TJMS; AI 1412521-60.2015.8.12.0000; Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 15/02/2018; Pág. 

109)

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033255-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA VITORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIA SATURNINA BISPO DO CARMO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1033255-30.2017 VISTOS, ETC. Pretende a interessada a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo 

ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, os bens do espólio foram avaliados 

em R$ 47.966,55, razão pela qual defiro, por ora, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora concedida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem os beneficiários. De 

outro viés, consigno que a presente tramitará na forma de arrolamento 

sumário (art. 659 do CPC), porquanto as partes são maiores, capazes e 

estão representadas pelo mesmo Defensor. Constato, ainda, que os 

demais herdeiros renunciaram aos seus quinhões em favor da Srª. Natalia 

Vitória da Silva, de maneira que deverão formalizar a pretensão, seja por 

Escritura Pública ou Termo Judicial, na medida em que os documentos 

encartados aos autos foram lavrados por instrumento particular. Desta 

forma, concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para que regularize as 

renúncias noticiadas que, conforme já frisado, deverá constar de 

Escritura Pública ou Termo Judicial (art. 1.806 do CC), facultando o 

comparecimento na Secretaria do Juízo para que seja tomada por termo. 

De outro viés, vislumbro que fora acostado ao feito a certidão de óbito da 

Srª. Antônia Maria do Carmo, assinalando a requerente que não logrou 

êxito em localizar a certidão do Sr. Antônio Gregório Bispo, razão pela qual 

determino seja oficiado aos Cartórios de Registro Civil desta cidade, 

solicitando que informem a este juízo, no prazo de 15 dias, informações 

acerca da existência de certidão de óbito em nome do avô da requerente. 

Sem prejuízo, nomeio inventariante a sobrinha da extinta, NATÁLIA 

VITÓRIA DA SILVA, diante da alta probabilidade do Sr. Antônio ser 

falecido, enquanto os demais renunciaram em favor da requerente, que, 

independente de compromisso, desempenhará sua função. Lado outro, 

determino a inventariante que, no prazo de 30 dias, colacione aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel objeto da demanda, bem assim 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. 

Cumpridas ou não tais determinações, certifique-se e conclusos. Ciência 

ao Ministério Público. Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 

26 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001206-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCEMARIO FORTE DALTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FORTE DALTRO (INVENTARIADO)

OSVALDO DA SILVA DALTRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Inventário nº 1001206-96.2018 VISTOS, ETC. Recebo a peça de ID. 

12333461 como emenda a inicial. Pois bem. 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 valor provisório a causa, 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que será 

oportunamente revisto, na medida em que não houve a descrição dos 

bens deixados pelos falecidos e/ou sua avaliação, razão pela qual 

postergo a apreciação do pedido de gratuidade para após a apresentação 

das primeiras declarações. Sem prejuízo, nomeio OSCEMARIO FORTE 

DALTRO (filho) como inventariante, devendo prestar compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil) e as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) dias, em 

conformidade com o disposto no art. 620 da lei processual. Ressalto que 

as primeiras declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pelo 

inventariante ou, alternativamente, através de procurador com poderes 

especiais, nos termos do art. 618, III, do NCPC. Outrossim, na mesma 

oportunidade devem ser apresentadas aos autos as certidões negativas 
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das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal em nome dos falecidos, assim como, nos 

termos do Provimento n° 56/2016–CNJ, certidão de inexistência de 

testamento deixado pelos autores da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. Prestadas as primeiras 

declarações, renove-me à conclusão para decisão sobre a forma como 

deverá se processar a presente ação, já que não há descrição dos bens 

e demais herdeiros nos autos, além de eventual retificação do valor da 

causa e análise da pretensão de concessão de assistência judiciária 

gratuita. Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de julho 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017339-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO E SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO BRITO BARBOSA (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 1017339-53.2017 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de 

ABERTURA DE INVENTÁRIO dos bens deixados Maria da Conceição de 

Brito Santos, proposta por Maria do Socorro de Araújo e Santos , ambas 

qualificadas nos autos. O feito foi distribuído para a 5ª Vara Esp. Família e 

Sucessões desta Comarca, a qual, por sua vez, declinou a competência 

para este juízo, sob o argumento de que existe inventário nesta vara na 

qual se discute os mesmos bens. Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Analisando os autos, bem assim em consulta ao Sistema 

PJE, verifico que a ação de inventário mencionada na decisão de ID. 

11791858 encontra-se arquivada desde 19/09/2017, de maneira que 

inexiste via atrativa capaz de tornar este juízo competente para o 

processamento da presente, não apenas diante da prolação de sentença 

terminativa nos autos que tramitavam neste juízo, cujo feito, diga-se 

novamente, se encontra arquivada definitivamente, mas por se tratar de 

um novo inventário atinente a inventariado diverso. Diante disto, DECLARO 

A INCOMPETÊNCIA da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Cuiabá para processar e julgar a presente ação, e determino o retorno dos 

autos à 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta capital, 

devendo ser efetuada a redistribuição pelo Cartório do Distribuidor, 

independente de trânsito em julgado da presente. Providencie-se o Sr. 

Gestor as anotações necessárias quanto a remessa dos autos, inclusive 

na distribuição. Cumpra-se e intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 26 

de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038803-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PATRICIA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

DANIELLE DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE ALBUQUERQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

inventario (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Processo nº 1038803-36.2017 VISTOS, ETC. Pretendem os requerentes a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de 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 emendada a inicial (ID. 

13129135) ocasião em que foi retificado o valor do único bem objeto de 

inventário, avaliado pelos herdeiros qualificados nos autos em R$ 

1.324.000,00(um milhão, trezentos e vinte e quatro mil reais), de maneira 

que o patrimônio é capaz de suportar as custas e despesas processuais. 

Em igual sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INVENTÁRIO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DOS CUSTAS PROCESSUAIS É 

DO ESPÓLIO. (...) As despesas do inventário constituem encargo do 

espólio e devem por ele ser suportadas, e não pelos herdeiros. O acervo 

a inventariar possui forças para suportar as despesas do inventário, não 

sendo o caso de concessão da gratuidade judiciária. (...) (ou, artigos 744 

a 745 do CPC/15). (TJMS; AI 1412521-60.2015.8.12.0000; Quarta Câmara 

Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 15/02/2018; Pág. 109) Em 

decorrência, diante da ausência dos requisitos necessários para a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto, 

dos documentos que instruem os autos se pode presumir que o espólio 

possui suficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, razão pela qual INDEFIRO a 

pretensão de gratuidade, devendo os interessados serem intimados para 

providenciarem, no prazo de 15 dias, o recolhimento das custas e taxas, 

sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo lapso suso, faculto 

seja encartado ao processo documento de identificação legível de 

Fernanda Patrícia de Souza Pereira e Carlos Henrique Albuquerque 

Pereira. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017068-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIS DE FIGUEIREDO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/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. 1017068-10.2018 VISTOS, ETC. 

Cuida-se de Alvará Judicial apresentado por Dóris de Figueiredo Batista, 

qualificada nos autos, por intermédio de causídico constituído, visando o 

recebimento do crédito referente ao consórcio junto à Rodobens 

Administradora de Consórcio Ltda, não recebidas em vida pelo de cujos 

Luiz Duarte, seu convivente. Postula a remessa de ofício à empresa 

administradora mencionada e, na sequência, expedição do alvará de 

levantamento, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

verifico que a interessada pretende a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que não possuí 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 pela 

requerente, e não a capacidade do próprio interessado, 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. Pois bem, no que atine a 

pretensão externada na exordial, 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 extinta e não pagos 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 Duarte. Com a resposta 

do INSS nos autos, intimem-se os requerentes para manifestarem-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito. Sem 

prejuízo, expeça-se ofício à Rodobens Administradora de Consórcio Ltda, 

para que, igualmente, no mesmo lapso suso, informe sobre a existência de 

valores referentes ao consórcio da Cota 297, do Grupo 7748, deixado 
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pelo de cujus. Consigne, no alusivo ofício que, sendo constatada a 

existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta 

Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor proceder com a 

vinculação dos valores. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de 

julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022592-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELUIZ SANTOS DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Considerando 

a imprescindibilidade de realização de perícia médica para aferição da(s) 

moléstia(s) e da(s) limitação(ões) descritas na exordial , NOMEIO como 

perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado 

no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício 

work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. 

DESIGNO para o dia 17.09.2018 às 12:40 horas a realização da perícia 

nas dependências do consultório do perito supra mencionado, devendo a 

secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, 

bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ). Nos termos do 

artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova cabendo ao INSS produzir 

a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) os 

honorários periciais, que serão desde já antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser levantado pelo perito, após a entrega do laudo judicial. 

Aportado o laudo aos autos, cite-se a parte requerida para contestar a 

ação no prazo de 15 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), prazo em 

que a autarquia também deverá se manifestar quanto à perícia realizada e 

juntar ao feito cópia do processo administrativo (incluindo eventuais 

perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias médicas realizadas, conforme art. 1°, II e IV, da 

Recomendação Conjunta n. 01/2015 do CNJ. Contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 

CPC). Alfim, tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. 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: 1022628-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GISLANE DE SOUSA BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

GERÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO (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: Assim, 

entendendo que foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, defiro a liminar pleiteada nesta ação mandamental, para 

determinar que o impetrado,conceda a impetrante a licença maternidade 

pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a ser considerada desde a data 

de 25/02/2018, ocasião em que teve referida licença concedida 

administrativamente (14354515 - Pag. 1). 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022577-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerência de Processo Administrativo e Tributário do Estado de 

Mato Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Assim, 

entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, indefiro a liminar pleiteada nesta ação mandamental. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022185-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Sérgio Luis Henrique de Almeida (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - DF50318 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)
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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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 419976 Nr: 6084-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA PESSOA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FRANCIELLE MUFATTO DE 

SIQUEIRA - OAB:11.938/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:4862-A, VALERY MARTINS DA ROCHA - OAB:12.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 419976 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intimem-se as partes do retorno dos autos da Superior Instância, para que 

requeiram o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 720967 Nr: 16443-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYLVIA CONCEIÇÃO FERREIRA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 391019 Nr: 26879-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALGENI VICENTE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 717,00 (setecentos e dezessete reais) da conta única do Estado de 

Mato Grosso, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste Estado, para que proceda 

ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos.Em seguida, 

intime-se a fornecedora DROGARIA ULTRA MEDICAMENTO E 

PERFUMARIA, CNPJ n. 28.863.471/0001-42, para que forneça o 

medicamento, sob a garantia dos valores aqui bloqueados.Apresentada as 

prestações de contas, voltem-me os autos conclusos para a expedição de 

alvará em favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o 

requerido para manifestação, no prazo de 05 (c inco ) 

dias.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1161999 Nr: 36764-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDHAM ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA GRANJA DE ALENCAR, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para depositar diligência para prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 941604 Nr: 55522-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JF DE OLIVEIRA MONTAZOLLI EIRELI EPP, JANE FRANK 

DE OLIVEIRA 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-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e confirmo 

a liminar que ordenou a liberação das mercadorias apreendidas 

ilegalmente e descritas no Termo de Apreensão e Depósito litigioso. 

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à Autoridade 

Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de Mato 

Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

c o n s i g n a d o  a s  n o s s a s  h o m e n a g e n s . S e m  c u s t a s  e 

honorários.P.I.C.Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 949862 Nr: 60264-86.2014.811.0041

 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: HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE 

DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALCIO MOREIRA CARNEIRO - 

OAB:57692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie e declarando inexigível a obrigação tributária 

litigiosa.Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 25 de julho de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1017950 Nr: 30886-51.2015.811.0041

 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: CEREALISTA AGRIPEC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. 

FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e confirmo a liminar que 

ordenou a liberação das mercadorias apreendidas ilegalmente e descritas 

nos Termo de Apreensão e Depósito litigiosos. Extraiam-se cópias desta 

decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem como a pessoa 

jurídica interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do que diz a letra do 

art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens.Sem 

custas e honorários.P.I.C.Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1096377 Nr: 9002-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORDANA PEREIRA DE 

AZEVEDO DE LIMA - OAB:18104, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA FÁTIMA MARIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5.408/MT, TANIA BENEDITA CORREIA - 

OAB:12.179/MT

 Processo n° 9002-29.2016.811.0041

Código n° 1096377

Constatada a sua tempestividade, recebo os Embargos à Execução, sem 

efeito suspensivo (art. 919 do CPC), eis que, não demonstrada situação 

excepcional de que trata o artigo art. 919,§1° do CPC.

Determino a intimação da parte embargada para, querendo, se manifestar 

no prazo de 15 dias (art. 920, CPC).

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2017.

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 749657 Nr: 1100-64.2012.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, ROMES JÚLIO TOMAZ (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar ao 

requerido que proceda ao pagamento título de gratificação, no percentual 

de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre os seus proventos, nos 

termos da Lei Complementar nº 279/2007, desde a data da convocação 

dos representados (06/05/2010 - fl. 69) a ser apurado em liquidação de 

sentença, com a incidência dos índices da seguinte forma:1)No que tange 

à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão 

do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;2)Quanto 

aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada 

pela Lei nº 1 1.960/09.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que 

fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do 

CPC.As decisões contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão 

sujeitas ao reexame necessário, por força do art. 496, I do Código de 

Processo Civil. Assim, havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

nossas homenagens.P. I. C. Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1177319 Nr: 42911-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 980890 Nr: 14522-04.2015.811.0041

 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: CLEONICE RODRIGUES MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 980890 – Procedimento Ordinário.

Vistos etc.

Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA.

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188/CPC) com as advertências dos artigos 285 e 319 do referido codex.

Oficie-se o empregador, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as 

penas da lei, informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a 

requerente relativo à rubrica “URV”.

 Se positivo descrever o valor e data do eventual pagamento Materializada 

a resposta com ou sem a juntada de documentos, intimem-se a AUTORA 

para, querendo, impugnar em 10 dias.

 Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo direito 

indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP.

A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, 

ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem outras 

provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para, se for o caso, designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1281814 Nr: 2336-41.2018.811.0041
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Maia Castelo Branco 

Ferreira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO Z. 

MENDONÇA - OAB:6.576/MT

 Autos n.º 1281814 – Embargos à execução.

Vistos etc.

Recebo os embargos à execução.

Intime-se a parte embargada para, querendo, apresente impugnação, no 

prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1281814 Nr: 2336-41.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Maia Castelo Branco 

Ferreira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO Z. 

MENDONÇA - OAB:6.576/MT

 Vistos etc.

Recebo os embargos à execução.

Intime-se a parte embargada para, querendo, apresente impugnação, no 

prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1021105-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000961-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022694-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F J TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: 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: 1016682-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDEE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO)

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO)

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (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: 1021055-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA SALETE DALL AGNOL (AUTOR)

CLOVIS PAULO DALL AGNOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT0008932A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001306-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPLARIUM AGROINDUSTRIAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, 

etc. Noticia a Parte Requerente que, embora o Requerido tenha sido 

intimado, até a presente data não foi cumprida a liminar proferida nos 

autos. Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir com 

a liminar de Id. 14134603, referente à suspensão dos efeitos do 
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enquadramento ao Regime Especial de Fiscalização - REF, bem como que 

se abstenha de suspender a inscrição estadual da Impetrante, até o 

julgamento do mérito do presente mandamus, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de 

descumprimento da medida judicial, nos termos do Provimento nº 

56/2008-CGJ/MT8. Desde já, fixo multa cominatória no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) por dia, em caso de novo descumprimento, 

podendo se caracterizar em ato atentatório a dignidade da justiça. (art. 

536, §1°, art. 537 e art. 772, II do CPC). Para melhor inteligência, faça 

acompanhar cópia da liminar junto ao mandado. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. MARCIO A. 

GUEDES Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012997-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FURTADO LOUBET OAB - MS9444-O (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: 1004065-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS SIQUIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/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. Sobre a petição anexada aos autos ID 140081311 e 

documento ID 14081320, manifieste a parte Autora no prazo de 05 (cinco) 

dias. 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: 1023089-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA MARCELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: 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:Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada por ALCIDES 

PEREIRA MARCELO nestes autos de Ação de Obrigação de Fazaer 

proposta contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO. Por consequência, JULGO 

E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitado em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as respectivas baixas. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019416-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO BONIFACIO CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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. Em decorrência da decisão (Id. 14114013), 

sobreveio petição (Id. 14160562) da Parte Requerente postulando a 

reconsideração desta. Contudo, compulsando os autos, constato que não 

se detectam fatos novos, circunstâncias relevantes ou adequabilidade 

probatória para rever a decisão, portanto, não havendo o que se 

reconsiderar. Desta maneira, deixo de acolher o pedido de reconsideração 

(Id. 14160562), mantendo na íntegra a decisão tal qual fora lançada. 

Intimem-se Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020852-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES DE ALBUQUERQUE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO OAB - MT15917/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

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, 

ACOLHO O PEDIDO da presente ação para determinar ao Requerido que 

assegure à Parte Requerente a devida assistência conforme indicação do 

médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante o artigo 24, da Lei n. 8.666/93, disponibilizando todos 

os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer 

custo para a Parte Requerente; ratificando a liminar deferida nestes autos. 

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno os Requeridos ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o proveito econômico - obtidos a partir das notas fiscais anexas -, 

que serão suportadas em parcelas iguais entre estes. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. Comunique-se desta 

sentença ao Relator do Agravo de Inst rumento n . 

1008413-12.2017.8.11.0000. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010044-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. D. S. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT0006413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Tendo em vista que o Requerido arguiu pela sua 

ilegitimidade, intime-se a parte Requerente para, querendo, alterar a 
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petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do artigo 

338 do CPC. Anoto desde já que, caso a parte Requerente requeira a 

substituição do polo passivo, esta ficará compelida ao pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 3% (três por cento), nos termos do 

Parágrafo único do artigo 338 do CPC. Na mesma oportunidade, intime-se a 

Parte autora para que, no mesmo prazo, traga aos autos certidão de óbito 

da segurada. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020737-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RODRIGUES GOMES OAB - MT13473/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034071-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RODRIGUES MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010374-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-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, etc. Tendo em vista que o Requerido arguiu pela sua 

ilegitimidade, intime-se a parte Requerente para, querendo, alterar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do artigo 

338 do CPC. Anoto desde já que, caso a parte Requerente requeira a 

substituição do polo passivo, esta ficará compelida ao pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 3% (três por cento), nos termos do 

Parágrafo único do artigo 338 do CPC. Na mesma oportunidade, intime-se a 

Parte autora para que, no mesmo prazo, traga aos autos certidão de óbito 

da segurada. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006260-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

MICHELLY NASCIMENTO BARRETO OAB - MT22641/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007598-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS TRANSPORTES EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO)

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerência de Monitoramento e suporte à fiscalização de 

trânsito (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Nestas considerações, estando patente a litispendência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil; revogando a liminar 

outrora deferida. Com fundamento no artigo 81, § 2º, do CPC/15, condeno 

a Impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 8 

(oito) salários mínimos. Sem condenação ao pagamento de honorários, 

nos termos da Lei n. 12.016/09. P.I.C. e, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, observadas as formalidades legais. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008903-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLE DE FATIMA SILVA AMARAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT0013695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (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. HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte Impetrante em Id. 

11843659 destes autos do Mandado de Segurança IZABELLE DE FATIMA 

SILVA AMARAL impetrou contra ato do DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT. 

Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem custas e honorários. 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1027555-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS SANTOS PORTO OAB - SP234239 (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. Atento à manifestação da Parte Requerente 

(Id.14337675), constato que os valores depositados (Id.14337690) não 

correspondem à integralidade dos créditos que pretende suspender 

(Id.14337691). Assim, intime-se a parte Requerente para que, querendo a 

suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, com fundamento no 

artigo 151, II, do CTN, realize a complementação do depósito, de modo a 

atingir a integralidade do que se pretende suspender. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013704-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT0013649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020850-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA CRISTINA SARUBBI SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Posto 

isto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de que seja 

permitido à Parte Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, 

marca/modelo FORD/KA – FLEX Fabricação/modelo 2011/2012, placas 

OAT/1969, RENAVAM nº. 00340951508, sem a necessidade do 

recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a 

ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais 

exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000403-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA FERREIRA BADRAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE (RÉU)

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos formulados, com resolução de mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno a Requerente ao pagamento 

das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC/15. 

Transcorrido o prazo sem a interposição de 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022002-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLOS ALBERTO DA SILVA BISPO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Jardim dos Ipês, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos.. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, 

etc. Designo o dia 28.08.2018, às 16h00min, para a audiência de 

inquirição/oitiva das testemunhas indicadas na Carta Precatória objeto do 

Processo n° 1022002-11.2018.8.11.0041, a realizar-se na sala de 

audiências da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018247-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GULARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELY BRIOSO OAB - SP390110 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCINEI RODRIGO DE ALMEIDA CAMPOS (TESTEMUNHA)

 

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 
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Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Campo Velho, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos.. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, 

etc. Designo o dia 28.08.2018, às 16h30min, para a audiência de 

inquirição/oitiva das testemunhas indicadas na Carta Precatória objeto do 

Processo n° 1018247-76.2018.8.11.0041, a realizar-se na sala de 

audiências da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011157-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ROBERTO DE PAULA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, à míngua de elementos aptos a comprovar a 

necessidade do benefício almejado, INDEFIRO o pedido de concessão de 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 99, §2° do 

Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da 

Constituição Federal. Intimem-se a parte Requerente para efetuar o 

pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da 

distribuição (CPC, arts. 290, c/c, 485 inciso X). 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: 1001354-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MARQUES DE FREITAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON MARQUES DE FREITAS OAB - MT24205/O (ADVOGADO)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR a liminar almejada pela parte 

Impetrante Expeça-se o mandado. Notifique-se a autoridade coatora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 339035 Nr: 9563-34.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DA SILVA

 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: WLÁDIA CARVALHO DE 

MARACABA CALHEIROS DE LIMA - OAB:Proc. Federal

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária com Pedido de Tutela Antecipada aforada 

por PAULO ROBERTO DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ambas as partes devidamente 

qualificadas à exordial.

A parte Requerente narra que laborava na Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos na função de Carteiro III. Alega que em razão de várias 

patologias nos ombros esquerdo e direito, a obteve o benefício do auxílio 

doença em 02.12.1997.

Argumenta que o indeferimento de prorrogação do benefício ocorreu em 

22.11.2005, sem a realização de qualquer exame apto a atestar o 

restabelecimento da sua saúde.

 Assevera que é evidente que o direito de receber o benefício foi cessado 

arbitrariamente, e permanece sem condições de laborar em qualquer 

atividade que lhe garanta subsistência.

 Com esse quadro, pleiteia a condenação do Requerido ao 

reestabelecimento do auxílio doença, pugnando pela realização de perícia 

médica para comprovar o alegado e a posterior conversão do benefício à 

aposentadoria por invalidez.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 19/54.

O pedido de tutela antecipada foi deferido às fls. 55/56.

O Requerido apresentou contestação às fls. 58/81.

 O Requerente impugnou a contestação às fls. 82/86.

Às fls. 150/157, consta o laudo pericial médico.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo e não havendo preliminares, passo à reflexão e 

decisão do mérito, promovendo o julgamento antecipado da lide, porquanto 

não há a necessidade de dilação para capitação de provas em audiência – 

art. 355, I, CPC/2015.

 A Requerente pugna o restabelecimento de auxílio doença e a posterior 

conversão em auxílio doença.

 O auxílio-doença é um beneficio de curta duração e renovável, pago em 

decorrência da incapacidade temporária do trabalhador, nos termos do art. 

59 da Lei nº 8.213/91, com as atualizações dadas pela Lei nº 9.528/97, in 

verbis:

 “Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 Pelo que se infere da redação do mencionado artigo, é cristalino que a 

incapacidade é o requisito para o deferimento do benefício.

Para a concessão do benefício de auxílio-doença em definitivo é 

necessário que, após consolidadas as lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, existirem sequelas que impliquem na redução da 

capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, e/ou, 

ainda, para o auxílio-doença, reste comprovada a incapacidade total e 

temporária ao exercício da atividade.

No que tange à conversão do mencionado benefício em aposentadoria por 

invalidez, é certo que ao segurado, depois de constatado pela perícia 

médica que este não tem condições de recuperar-se para o labor que 

exercia, nem para qualquer outra função, passa a gozar da aposentadoria 

por invalidez. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que:

 “Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

A Requerente sustenta que durante o exercício da profissão desenvolveu 

doença do trabalho, o que a incapacitou para o desempenho de atividades 

laborais.

A Lei nº 8.213/1991 exige o preenchimento de alguns requisitos 

cumulativos para a concessão de aposentadoria por invalidez, confira:

a) ser segurado da Previdência Social (Art.11 da Lei nº 8.213/91);

b) possuir a carência mínima exigida (Art.25, inciso I);

c) estar incapacitado temporariamente (Auxílio-Doença) ou total e 

definitivamente (Aposentadoria por Invalidez).

 Como relatado, a perícia médica foi realizada e o laudo pericial acostado 

aos autos, do qual extraio e cito a conclusão do perito:

Conclusão:
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05. Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o 

periciando apresenta incapacidade laborativa total e temporária. Não há 

limitação para a vida independente. (fl.151-V).

 Inobstante o Sr. Perito indicar no laudo pericial que não pode precisar se a 

moléstia originou-se de acidente de trabalho, a conclusão é clara de que a 

parte Requerente apresenta perda temporária de sua capacidade laboral, 

necessitando definitivamente de maiores esforços físicos para 

desempenhar suas atividades habituais no trabalho.

Ademais, é cediço que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, em 

consonância com o princípio do livre convencimento:

[...] "É certo que ‘a prova pericial está para o processo acidentário como a 

confissão para o processo penal: é a rainha das provas. Ela é 

indispensável não só à confirmação do nexo com o trabalho, mas 

sobretudo quanto à constatação ou não da incapacidade laborativa e seu 

grau’(Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni). 

Todavia, ‘em direito não há lugar para absolutos’ (Teori Albino Zavascki). O 

juiz ‘não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção 

com outros elementos ou fatos provados nos autos’(CPC, art. 436); a 

absoluta submissão do juiz ao laudo pericial importaria em transmudar o 

perito em julgador." (TJSC, Apelação Cível n. 2013.000172-7, de São 

Lourenço do Oeste, rel. Des. Newton Trisotto, j. 10-12-2013). Apelo 

Provido. (TJ/SC, Primeira Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 

20130652823, relator Desembargador Gaspar Rubick, julgamento em 24 de 

março de 2014).

 Pois bem. Apesar de atestada a incapacidade para o labor habitual, não 

restou comprovado que o autor está insusceptível de reabilitação, seja 

para aquele, seja para outro que lhe garanta a subsistência, requisito 

imprescindível para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez, conforme o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

 [...] Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de 

recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo 

de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não 

cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho 

de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado 

não-recuperável, for aposentado por invalidez.

 Ressalte-se que a parte autora, hoje com cinquenta anos de idade 

exercia o cargo de operador mantenedor de filtração, quando 

desenvolveu a doença ocupacional, de modo que não se pode afirmar que 

está incapacitada total e permanentemente para o exercício de qualquer 

atividade laboral.

 Dessa forma, não se mostra possível deferir o benefício de aposentadoria 

por invalidez, sem que antes seja restabelecido o auxílio-doença até que a 

segurada se recupere e se submeta a processo de reabilitação.

 Saliente-se que para a concessão da aposentadoria por invalidez, é 

imprescindível que o segurado esteja incapacitado de maneira total e 

permanente para o exercício do trabalho, bem como, não haja viabilidade 

de ser reabilitado para outra atividade laborativa, em face das restrições 

físicas decorrentes do acidente ou enfermidade.

 Anoto que, também é indevido o auxílio-acidente, porque este benefício 

pressupõe a consolidação das lesões e o retorno às atividades laborais 

com redução da capacidade, o que, no caso, não ocorreu, visto que, 

repise-se, a parte autora não se recuperou e não foi submetida a 

processo de reabilitação, in verbis:

 Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

 Assim, constatada a incapacidade parcial e temporária, bem como a 

possibilidade de reabilitação, deve ser restabelecido o auxílio-doença até 

que a parte Autora esteja apta a desempenhar a sua ou outra atividade 

laboral ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez.

 Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE TOTAL TEMPORARIA PARA 

LABORAR NA ATIVIDADE HABITUAL - PERÍCIA - REQUISITOS PARA 

RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA 

RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

 1. Pericialmente testificado que após a consolidação das lesões a parte 

autora não se encontra apta para o trabalho e com recomendação de se 

submeter à continuação do tratamento especializado e multidisciplinar 

inclusive, mantém-se a concessão do auxílio-doença.

 2. "O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já 

pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação." 

(Apelação/Remessa Necesária 102773/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA).

 3. Sentença ratificada.

(ReeNec 52512/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

23/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017).

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO PARCIALMENTE 

O PEDIDO da parte Requerente e determino que seja restabelecido o 

auxílio-doença, a partir de 22.11.2005, até que a parte autora se recupere 

e seja submetida a processo de reabilitação, bem como determino o 

desconto das parcelas pagas do montante devido, em virtude da 

antecipação de tutela anteriormente deferida, cujos valores deverão ser 

apurados em liquidação de sentença.

 Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso.

Ressalto que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os 

honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no 

§ 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Sentença desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso 

I do artigo 496 CPC.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 843450 Nr: 47352-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA PEREIRA BORGES, ABDALA MANSUR BUMLAI 

SOBRINHO, CÁCIA CRISTINA PEREIRA DE SENNA, ANA CRISTINA 

APFELBAUM, ÁLVARO ANTONIO SANTOS PACHECO, ARCELINA MARIA 

ROSA NETA ESTRELA LOPES, CLÁUDIA REGINA DIAS DE AMORIM, 

DONATILA FERREIRA DE MORAES, DIVINO INÁCIO DE ARRUDA, 

CONCEIÇÃO APARECIDA DE PAULA ALEIXO, DANILO PEREIRA DA SILVA, 

CÉLIA TERUKO YONEZAWA KIDA, EDINÉIA APARECIDA DA SILVA 

BUCAIR, EDNA MARIA DE FRANÇA SILVA, EVA DA GUIA MAGALHÃES 

SILVA, IVANIRDE MARIA DE LIMA SOUZA, EZEQUIAS DE ARRUDA 

COIMBRA, IVONETE DALLA LÍBERA, EVANIRA MONTEIRO DA SILVA, ERLI 

GONÇALVES, ILMAN RONDON LOPES, JORGE LUIS MIRANDA PINHEIRO, 

GISLENE MARIA BRUN, JOANICE GOMES PEREIRA, JANETE GOMES DE 

AMORIM, EDUARDO RODÉRIO DE ARAÚJO, ELIANE NUNES COSTA 

MENDES, FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO MARCÍLIA, GLEICE 

RODRIGUES NASCIMENTO MATOS, JOANETH TRAQUINAS DA SILVA, 

MARIA ALZIRA DE ARRUDA BARROSO, ROSANGELA KABAD MONTEIRO 

DA SILVA, LUCIANA DIAS DE LIMA, KÁTIA REGINA COSTA NEGREIROS, 

LÍGIA TERESA GARCIA CABRAL, NOEDIL BISPO DA SILVA, NOIZE BISPO 

DA SILVA, PEDROSA DE JESUS, RENATO ESTRELA LOPES, RITA DE 

CÁSSIA FIGUEIREDO MEDEIROS, LUIS CLAÚDIO DE CASTRO SODRÉ, 

MARIA ROMÉLIA CHAVES, MARCOS TADEU DO ESPÍRITO SANTO, 

MARINA CUNHA CALMON, NILCE MARIA CAMARGO DA SILVA, MARILZA 

DE OLIVEIRA PEREIRA, MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO, SERGIO 

NITA, JURANDY DA SILVA DIAS, SEBASTIÃO SANTANA DA COSTA 

MILHOMEM, NAIR DIAS CONCEIÇÃO DE BARROS, LEONIDES CARVALHO 

MARCILIO, LINDAURA PEREIRA BARBOSA, LUIZ CARLOS VIEIRA, 

MARGARETH TRAQUINAS DA SILVA, MARGARIDA HULDA BASSIL 

DOWE, MARI CÉLIA LEITE BARBOSA, MARINA CONCEIÇÃO DOS REIS, 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI, MAURÍCIO SILVA SANTOS, 

RODRIGO DALLA LÍBERA, ROSÂNGELA SOARES CINTRA SENA, 

SOLANGE DE FÁTIMA ATTÍLIO FAGUNDES CORRÊA, VÂNIA MAZARELLO 

MONTEIRO DA SILVA, VICTORINO MONTEIRO DA SILVA NETO, 

WERMISON FERREIRA CÉSAR, WENDEL FERREIRA CÉSAR, SHIRLENE 

ROSA DE MATOS, TATIANE CHRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA, ZILKA 

MENDES MONACO, ZENILDE VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - 

OAB:15.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) Advogado(a) RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE, OAB/MT 

15.384, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 897055 Nr: 27603-54.2014.811.0041

 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: JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE 

ALVES VIEIRA, JOSE REIS, JOSE OTACILIO DE ALMEIDA, JOSE CARLOS 

PINHEIRO SILVA, JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA, JOÃO BATISTA DE 

VECHI, JOÃO CARLOS CEPOLINI, JOEL ALEIXO CASTRO, JUCI VIVIAN 

RIZZIOLLI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPAER - 

EMPRESA MATOGROS. DE PESQUISA, ASSIST. E EXT. RUR. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA 

- OAB:7.543, Marcio Gley da Silva - OAB:13803/MT, MARILCI M. F. DE 

SOUZA COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:8.602/MT

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, excluo a Requerida 

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO 

RURAL S/A – EMPAER/MT do polo passivo e JULGO EXTINTO o processo 

em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, ao passo que ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para 

determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que incorpore às 

remunerações das Partes Requerentes o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração).Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para os Autores, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Se ainda não houver 

implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da 

sentença.Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros mora, 

desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança 

até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo 

prejuízo, que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 707696 Nr: 1184-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO da parte Requerente e determino que seja 

restabelecido o auxílio-doença, a partir de 09.11.2009, até que a parte 

autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação, bem 

como determino o desconto das parcelas pagas do montante devido, em 

virtude da antecipação de tutela anteriormente deferida, cujos valores 

deverão ser apurados em liquidação de sentença. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis 

por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação 

acrescida pela Lei n. 11.960/09.A correção monetária, por outro lado, 

deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.Ressalto que em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e 

limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 

do novo Código de Processo Civil.Sentença desfavorável à Fazenda 

Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 CPC.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 900173 Nr: 29962-74.2014.811.0041

 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: CECILIA BASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLARO DE MELO - 

OAB:20.816, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por CECÍLIA BASTIANI, revogando-se a tutela antecipada 

anteriormente deferida e por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno a 

Requerente ao pagamento de custas processuais 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. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 894026 Nr: 25916-42.2014.811.0041

 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: SONY BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA ANGÉLICA OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:206.641 OAB/SP, DANIEL DIAS BASTOS - 

OAB:125476, FELIPE HERMANNY - OAB:, FLAVIA DE ALMEIDA 

FOSCHINI QUEIROZ - OAB:149470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado pela Requerente, e JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno a Requerente ao 

pagamento de despesas, custas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo 

Civil. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1178104 Nr: 43193-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 
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OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) WILLIAM KHALIL, OAB/MT 6.487, intimado(a) para 

devolver os autos retirados em carga, com prazo expirado, no prazo de 

03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se já houve devolução 

dos autos após esta intimação (Publicação efetuada independentemente 

de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela Portaria nº 80/2016 – 

CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1178104 Nr: 43193-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Vistos e etc.

Proceda-se o apensamento deste processo aos autos de 

n°23615-59.2013.811.0041- código 817176.

Após, voltem-me conclusos os autos.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020650-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIR SEBASTIAO SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. O requerente pretende obter a concessão da tutela de urgência, a 

fim de compelir o requerido a manter, no ato de sua aposentadoria por 

invalidez, seus proventos integrais. Em se tratando de ação que versa 

sobre prestações vincendas por tempo indeterminado, haja vista que se 

trata de proventos de aposentadoria, o art. 292, §2º do CPC estabelece 

que o valor da causa corresponderá a uma prestação anual. Destarte, 

para fixação do valor da presente causa, a parte autora deverá promover 

o somatório correspondente a doze meses, da diferença entre os 

proventos proporcionais e os integrais, que visa manter com esta ação. 

Assim, determino sua intimação para que promova a emenda da petição 

inicial, no prazo de 15 dias, efetuando as correções necessárias no valor 

dado à causa. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000625-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KOVALSKI DA CRUZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MARCIAL BARRETO CASABONA OAB - SP26364 (ADVOGADO)

JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO OAB - SP29443 (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E 

ONCOLOGICOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ao ID. 13136653, o autor informou que a medicação foi 

entregue, conforme a determinação judicial, tendo apresentado a 

prestação de contas no valor de R$ 57.414,00 (cinquenta e sete mil 

quatrocentos e quatorze reais), referente à medicação sutent 50Mg, para 

os meses remanescentes. Com isso requereu expedição de Alvará 

eletrônico em favor da Farmácia Onco Prod. Distr. De prod. Hosp. E Oncol. 

LTDA, no valor de R$ 57.414,00 (cinquenta e sete mil quatrocentos e 

quatorze reais). Ao ID. 13199219, a referida empresa reiterou tal pedido e 

ao ID. 13368333 requereu a sua retirada do polo passivo da presente 

demanda e dos mandados expedidos, uma vez que a mesma não participa 

do feito. É o que merecia relato. Tendo em vista a prestação de contas, 

determino a liberação do valor bloqueado (R$ 57.414,00 (cinquenta e sete 

mil quatrocentos e quatorze reais) por meio de alvará a ser transferido 

para a conta da Onco Prod. Distr. De prod. Hosp. E Oncol. LTDA, Banco do 

Brasil, Agência: 1912-7, conta corrente: 105069-9, CNPJ: 

04.307.650/0001-35. Após a liberação do alvará, intimem-se as partes 

para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Acolho o pedido de 

exclusão da Onco Prod. Distr. De prod. Hosp. E Oncol. LTDA do polo 

passivo desta demanda, pois não se trata de requerida, apenas de 

fornecedora dos serviços de saúde, tendo em vista a omissão do 

Requerido. Proceda a Secretaria à retificação necessária. Intimem-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011755-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR BARBOSA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista a juntada das custas judiciais devidamente 

quitadas, fica prejudicada a análise do pedido de justiça gratuita. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016 e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038072-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista a juntada das custas judiciais devidamente 

quitadas, dou prosseguimento ao feito. Diante das especificidades do 

Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016 e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de 

designar audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022415-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CEZAR MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VIEIRA DE TOLEDO PIZA OAB - SP290225 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intime-se o autor a comprovar o recolhimento das custas e 
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taxa judiciária o prazo de trinta dias, com a advertência de que o não 

cumprimento da diligência poderá acarretar o cancelamento da distribuição 

do processo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016281-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PONTUAL (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021703-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES LUCAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FIGUEIREDO OAB - SP221077 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

perseguido pela parte. No caso vertente, a parte autora pretende o 

recebimento de pensão por morte de seu genitor, o que resulta no 

recebimento de parcelas vincendas por tempo indeterminado. Destarte, 

intime-se a parte autora para que promova a emenda à petição inicial, no 

prazo de 15 dias, alterando o valor da causa conforme o §2º, art. 292, do 

CPC. Decorrido o prazo, com ou sem contestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020690-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO)

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO)

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. De acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de 

gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver 

nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão do benefício. Dessa forma, intime-se a autora para que 

comprove, no prazo de cinco dias, a hipossuficiência alegada na petição 

inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das custas 

iniciais. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018398-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MENDES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista a informação de fls. 176/178 dando conta que 

o procedimento pleiteado já foi realizado, intime-se a autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003516-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CRISTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos nº 1003516-46.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por SONIA MARIA CRISTO contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença condenatória foi proferida nos 

seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para 

condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à 

remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) Destarte, para fins 

de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da 

sentença como determinado em sentença, que para o presente caso, 

deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, 

CPC. Dessa forma, intime-se o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos 

autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020718-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TOSHIO ISHITANI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos. MÁRIO TOSHIO ISHITANI 

impetrou o presente Mandado de Segurança, com supedâneo na Lei 

12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do 

CONSELHEIRO INTERINO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a concessão da liminar, ante a ofensa ao 

direito líquido e certo do Impetrante e pelo perigo da demora. De acordo 

com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de 

segurança e o habeas data, contra atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal 

de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, DECLINO A COMPETÊNCIA e determino a remessa dos presentes 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

processar e julgar a presente ação, consignando as nossas homenagens. 

Intime-se. 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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1021521-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE MARINHO DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WALLACE 

MARINHO DO NASCIMENTO contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MY, visando, mediante a concessão de liminar, o direito de obter 

o Certificado de Registro e Licenciamento do veículo GM/CORSA GL, 

ano/modelo 1998, cor branca, placa JYT-0417, independentemente do 

pagamento de multas por infração de trânsito. Analisando os autos, 

verifico que não foi juntado aos autos o documento atualizado do 

automóvel em questão, o qual considero necessário para o deferimento de 

uma liminar. Deste modo, à vista do princípio da economia processual, 

faculto à parte autora juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, o documento 

relacionado no parágrafo supra. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021645-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Ademais, 

analisando os autos, verifico que não foi juntado aos autos o documento 

atualizado do automóvel em questão, o qual considero necessário para o 

deferimento de uma liminar. Deste modo, à vista do princípio da economia 

processual, faculto à parte autora juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

documentos relacionados nos parágrafos supra. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020745-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KERMAN RIBEIRO BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020329-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERISVALDO GOMES DOS ANJOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

NERISVALDO GOMES DOS ANJOS contra ato do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MY, visando, mediante a concessão de liminar, o direito de obter 

o Certificado de Registro e Licenciamento do veículo FIAT/UNO MILLE FIRE 

FLEX, placa KAQ4243, independentemente do pagamento de multas por 

infração de trânsito. Analisando os autos, verifico que não foi juntado aos 

autos o documento atualizado do automóvel em questão, o qual considero 

necessário para o deferimento de uma liminar. Deste modo, à vista do 

princípio da economia processual, faculto à parte autora juntar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o documento relacionado no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021390-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016 e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022321-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HEIDGGER DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NIGRO OAB - MT8414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 
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faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021701-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICEIA MOREIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro à Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021709-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro à Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021714-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro à Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022563-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO HENRIQUE DO PRADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Ademais, alguns documentos juntados com a exordial estão ilegíveis. 

Dessa forma, oportunizo, também no prazo de 15 (quinze) dias, nova 

juntada de forma legível, a fim de que não reste prejudicada a análise do 

direito do Impetrante. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034298-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DELFINO CESAR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor das certidões de ID. 13219504 e 14116980, 

intime-se o Impetrante, pessoalmente, a manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, cumprindo a diligência anteriormente determinada 

pelo juízo, no prazo de cinco dias (art. 485, §1º do CPC). Conste-se a 

advertência que o decurso do prazo sem manifestação é causa de 

extinção do feito sem o julgamento do mérito. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000029-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU OLINDO RICHTER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pedro Taques (IMPETRADO)

DETRAN-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Tendo em vista o declínio de competência de ID. 544182 e o 

decurso do tempo, intime-se o Impetrante para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, informando ao Juízo se ainda tem interesse no 

prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027928-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA MARQUES (AUTOR)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 
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necessidade sob pena de indeferimento. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017990-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR OAB - MG77467 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante do exposto, INDEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo de 

designar audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030311-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1030311-55.2017.8.11.0041 Vistos, Tendo em vista a certidão 

retro, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo legal. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001357-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS CENTROS DE FORMACAO DOS CONDUTORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO SINDCFC/MT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE PAIVA BARRA RODRIGUES OAB - MT18595/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID 1063015, intime-se a Impetrante, 

pessoalmente, a manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

cumprindo a diligência anteriormente determinada pelo juízo, no prazo de 

cinco dias (art. 485, §1º do CPC). Conste-se a advertência que o decurso 

do prazo sem manifestação é causa de extinção do feito sem o julgamento 

do mérito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022820-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN LONGO TORRES OAB - MT0013922A (ADVOGADO)

JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO OAB - MT15330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BARRETO FERNANDES PINTO COELHO OAB - RJ152337 

(ADVOGADO)

RAFAEL ALVES DE MESQUITA OAB - RJ152327 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos nº 1022820-31.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Ante a certidão retro, 

nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo. 

Assinalo que, encerrada a fase de conhecimento por este Juízo a quo, as 

eventuais decisões incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016296-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo nº 1016296-81.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Certifique, Sra. 

Gestora, acerca do decurso de prazo do requerido para especificação de 

provas. Cumpra-se integralmente o despacho de ID. 11001601 no que se 

refere à concessão de vista dos autos ao Ministério Público. Com esta 

providência, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, 

julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019577-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "(...)Isso posto, INDEFIRO a liminar 

pleiteada na exordial. Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações que entenderem 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022144-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS COSTA OAB - SP251830 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 
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proferida os autos, a seguir transcrita: "Como não é possível estabelecer, 

com antecedência, as prestações vincendas, o valor da causa deve 

corresponder, então, às prestações vencidas, conforme estabelecido no 

“Quadro Demonstrando o Crédito Mensal”, anexado à fl. 67 dos autos 

(processo baixado em PDF – ID 14294963). Em sendo assim, com fulcro 

no §3º do art. 292 do CPC, efetuo, de ofício, a correção do valor da causa 

para o montante de R$ 1.478.980,71 (um milhão quatrocentos e setenta e 

oito mil novecentos e oitenta reais e setenta e um centavos). Destarte, a 

Secretaria deverá promover as alterações necessárias no sistema PJE 

para constar o valor fixado por este juízo como valor da ação. Após, 

intime-se a parte autora para que promova o recolhimento das custas e 

taxa judiciária, em conformidade com o valor da causa, no prazo de trinta 

dias, com a advertência de que o não cumprimento da medida no lapso 

temporal estabelecido poderá ensejar o cancelamento da distribuição de 

seu processo. Verifico ainda, que no pedido de tutela de urgência, a parte 

autora mistura a tutela de evidência com a tutela antecipada, institutos 

processuais que possuem diferentes requisitos na atual sistemática do 

CPC. Assim, no mesmo prazo estabelecido no parágrafo supra, deverá 

esclarecer ao juízo qual a natureza da tutela provisória de urgência 

pretendida, se antecipada ou de evidência. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1022096-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1022096-90.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. 12111808, declaro a revelia do Requerido. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037268-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL JOSE DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo nº 1037268-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as Partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos 

para sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009043-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON OLIVEIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo nº 1009043-42.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Certifique, Sra. 

Gestora, acerca da tempestividade da impugnação à contestação. 

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com 

estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for 

o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022060-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CORREA DA COSTA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Estado de Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. A competência para 

análise e julgamento de mandado de segurança dirigido contra Secretário 

de Estado é do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Destarte, a 

fim de se evitar tramitação desnecessária do processo, intime-se o 

impetrante para que se manifeste nos autos, em cinco dias, confirmando a 

autoridade coatora no polo passivo ou, se assim desejar, indicando quem 

de direito para nele figurar. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos com urgência, haja vista a pendência de análise do pedido de 

liminar. 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: 1020870-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SILVESTRE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. Defiro ao Requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016 e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de 

designar audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 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: 1021080-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. Defiro à Requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. Diante da natureza da matéria (art. 319, VII, 

NCPC) deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012542-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. Em se tratando de ação que 

visa a reintegração do autor ao serviço público, com o pagamento dos 

valores retroativos de salários, o art. 292, I, do CPC estabelece que o valor 

da causa corresponderá a soma, monetariamente corrigida do principal, 

acrescida dos consectários legais, conforme o dispositivo mencionado, 

até a data de propositura da ação. Assim, a intimação do autor para que 

promova a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, efetuando as 

correções necessárias no valor dado à causa. 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: 1017915-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR METELLO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. De acordo com o §2º, do 

art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo 

magistrado quando houver nos autos, elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No caso 

vertente, colhe-se da petição inicial que o autor é Coronel da Polícia Militar, 

cujo piso salarial, segundo a tabela vigente a partir de 1º de dezembro de 

2015, é de R$ 26.020,13, conforme a Lei Complementar n. 541, de 03 de 

julho de 2014 e tabela salarial da PMMT. Inclusive, os holerites que 

acompanham a exordial corroboram o que consta do parágrafo supra. 

Dessa forma, intime-se o autor para que comprove, no prazo de quinze 

dias, a hipossuficiência alegada na petição inicial ou, se assim entender, 

que promova o recolhimento das custas iniciais. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos. 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: 1018428-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEDROSA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. De acordo com o §2º, do 

art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo 

magistrado quando houver nos autos, elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No caso 

vertente, colhe-se da petição inicial que o autor é Coronel da Polícia Militar, 

cujo piso salarial, segundo a tabela vigente a partir de 1º de dezembro de 

2015, é de R$ 26.020,13, conforme a Lei Complementar n. 541, de 03 de 

julho de 2014 e tabela salarial da PMMT. Inclusive, os holerites que 

acompanham a exordial corroboram o que consta do parágrafo supra. 

Dessa forma, intime-se o autor para que comprove, no prazo de quinze 

dias, a hipossuficiência alegada na petição inicial ou, se assim entender, 

que promova o recolhimento das custas iniciais. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos. 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: 1018933-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE ARAUJO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Ante as circunstâncias 

e provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição 

de hipossuficiência da parte autora e, por consequência lógica de causa e 

efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça 

gratuita, até que se prove o contrário. Considerando que a PGE-MT já 

manifestou a este juízo, por meio de ofício, o desinteresse na mediação 

dos conflitos, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, contestar no prazo legal. 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: 1018939-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CASTRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Ante as circunstâncias 

e provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição 

de hipossuficiência da parte autora e, por consequência lógica de causa e 

efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça 

gratuita, até que se prove o contrário. Considerando que a PGE-MT já 

manifestou a este juízo, por meio de ofício, o desinteresse na mediação 

dos conflitos, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, contestar no prazo legal. 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: 1019982-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA BEZERRA CAVALCANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Ante as circunstâncias 

e provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição 

de hipossuficiência da parte autora e, por consequência lógica de causa e 

efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça 

gratuita, até que se prove o contrário. Considerando que a PGE-MT já 

manifestou a este juízo, por meio de ofício, o desinteresse na mediação 

dos conflitos, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, contestar no prazo legal. 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: 1021165-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. No presente processo 

consta apenas a petição inicial. Destarte, o autor deverá promover a 

correção do problema apontado, fazendo juntar aos autos, no prazo de 15 

dias, os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do 

CPC). 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: 1021584-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO)

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(RÉU)

Governo do Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. A autora busca o 

pagamento de valores retroativos a título de licença prêmio. Destarte, 

considerando que o valor prescinde de liquidação e é passível de 

constatação desde o início da lide, a autora deve promover a emenda da 

petição inicial, indicando ao juízo os valores que busca receber. Ademais, 

se tratando de ação que visa o pagamento dos valores retroativos a título 

de licença prêmio, o art. 292, I, do CPC estabelece que o valor da causa 

corresponda à soma, monetariamente corrigida do principal, acrescida dos 

consectários legais, conforme o dispositivo mencionado, até a data de 

propositura da ação. Assim, a intimação do autor para que promova a 

emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, de modo a sanar os pontos 

referidos nos parágrafos supra. 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: 1021521-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE MARINHO DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por WALLACE MARINHO DO NASCIMENTO 

contra ato do DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MY, visando, mediante a 

concessão de liminar, o direito de obter o Certificado de Registro e 

Licenciamento do veículo GM/CORSA GL, ano/modelo 1998, cor branca, 

placa JYT-0417, independentemente do pagamento de multas por infração 

de trânsito. Analisando os autos, verifico que não foi juntado aos autos o 

documento atualizado do automóvel em questão, o qual considero 

necessário para o deferimento de uma liminar. Deste modo, à vista do 

princípio da economia processual, faculto à parte autora juntar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o documento relacionado no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021866-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959/O 

(ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19662/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Verifico que não foram 

juntados aos autos os comprovantes de recolhimento das custas do 

processo. Diante disso, o autor deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1004647-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isto posto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso VIII, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Sentença não sujeita ao reexame necessário. Transitada esta 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 388909 Nr: 24697-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, JEFTÉ FERNANDO LISOWSKI - OAB:12.256, MARCUS 

VINICIUS BELTRÃO DE VARGAS TEIXEIRA - OAB:, RODRIGO BATISTA 

SALVI - OAB:20.465/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Em cumprimento à decisão de fls. 640, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1059895 Nr: 51010-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar as partes, para que tomem ciência 

sobre a manifestação do perito.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019534-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACY DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR ajuizada 

por ACY DOS ANJOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual 

pleiteia a concessão de liminar inaudita altera partes para que o Requerido 

reserve uma vaga destinada a promoção dos praças PM/MT, superior à 

graduação de 1º Sargento, para assegurar o direito do autor, até o 

julgamento de mérito da presente ação, a fim de evitar novas preterições 

ao mesmo. O autor relata que participou do concurso público para o 10º 

Curso de Formação de Sargentos – 10º CFS/2003, tendo sido preterido à 

época. Alega que o Requerido, em razão de Termo de Ajustamento de 

Condutas com o Ministério Público, matriculou o autor no 10º Curso de 

Formação de Sargentos. Todavia, após o ato de nomeação e posse do 

autor no 10º Curso, o Réu sobrestou o referido curso, sem justificativa 

plausível, por aproximadamente dez anos. Alega que a própria 

Administração rechaçou o ato, conforme o despacho 02/2011, da lavra do 

Secretário Chefe da Casa Militar, à época, que manifestou os prejuízos 

advindos com a suspensão injustificada do 10º CFS. Alega que a 

preterição ocorrida no passado está refletindo até hoje, em especial após 

a conclusão do Curso de Formação de Sargentos – 10º CFS/2003 – Turma 

II. Diante disso, o autor almeja o reconhecimento da incidência do Decreto 

nº 2468, de 29/03/2010, à situação fática apresentada e, 

consequentemente as respectivas anotações em sua ficha funcional, a 

partir da data do ato eivado de nulidade, qual seja, 15 de outubro de 2004, 

quando foi preterido por candidatos eliminados no certame com médias 

inferiores (5,00), porém, promovidos na TURMA I do 10º CFS/2003 no ano 

de 2006 com efeitos retroativos a 15/10/2004. Alega que a que a atitude 

do requerido, em promover o autor como 2ª Turma, com efeitos a partir de 

05/09/2013 fere de morte a lei interna da corporação que prevê a 

reclassificação de todos os concludentes do MESMO curso de formação, 

no caso 10º Curso, inobstante a divisão em turmas e/ou pelotões. 

Argumenta que sua pretensão tem previsão legal nas normas da 

corporação, através do instituto da “promoção em ressarcimento de 

preterição” (Decreto nº 2468/2010). Com a inicial vieram documentos. É o 

que tinha a relatar. Decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe 

o artigo 300, do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo”. Analisando os argumentos 

despendidos pelo autor, com a documentação trazida aos autos, verifico 

não ser possível o acolhimento do pedido de antecipação de tutela por 

entender ausente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. É notável 

que as normas que tratam do tema dispõem o seguinte: Lei 10.076/2014: 

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício 

mínimo previsto no posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito 

disciplinar “bom”; III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser 

considerado apto em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na 

Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). 

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. (...) Art. 22. O Interstício, previsto no 

inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve 

permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última 

promoção, assim estabelecido: I - Oficiais: a) de Segundo-Tenente para 

Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos; b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 

04 (quatro) anos; c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos; d) de Major 

para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e e) de Tenente-Coronel para 

Coronel: 03 (três) anos. II - Praças: a) de Soldado para cabo: 09 (nove) 

anos; b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos; c) de 

Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos; d) de 

Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e e) de 

Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos A discussão da 

presente ação se dá em torno de ato administrativo perpetrado pela Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso. O processo de promoção no âmbito da 

Polícia Militar, sabe-se, é amplamente regulado e deve se dar nos limites 

estritos da legalidade. Além disso, vale lembrar que os atos administrativos 

gozam da presunção de legitimidade/legalidade, presunção esta que, em 

sendo relativa, admite prova em contrário. Em que pese esta possibilidade, 

vislumbro que o Autor não conseguiu demonstrar, neste momento de 

cognição sumária, a ilegalidade do ato em questão. Não vislumbro, assim, 

neste momento, ilegalidade por parte da Requerida, nem tampouco a 

preterição alegada. Em se tratando de ato administrativo, a sua legitimidade 

e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em contrário, 

produzir as provas necessárias para tanto. Neste sentido a jurisprudência 

do TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO 

DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO 

ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA 

ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA. Consoante 

tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se 

faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam do 

Decreto nº 2468/2010. Cabe à Administração Pública, através do juízo de 

conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos 

exigidos pelo Decreto nº 2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no 

ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos 

para o direito à promoção, qual seja o de idoneidade moral, ante a 

condenação pela prática do disposto no art. 195 do Código Pena Militar. 

(MS nº 128670/2014. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. DJE: 

01.06.2015.). Dessa forma, não vislumbro, neste momento de cognição 

sumária, qual tenha sido o ato ilícito por parte do Requerido, pois, ao que 

me consta por ora, agiu nos estritos limites da legalidade. Diante disso, a 

princípio, não vislumbro a fumaça do bom direito, uma vez que a legislação 

sobre o tema não parece amparar a pretensão do autor. Ademais, não há 

qualquer perigo da demora, podendo o militar em questão aguardar até a 

decisão final, sem qualquer perigo para a eficácia da medida, caso venha 

a ser concedida. Diante disso, a prova pré-constituída se mostra 

insuficiente a ensejar a relevância do direito invocado, tornando impossível 

averiguar, neste momento de cognição não exauriente, a ilegalidade do ato 

administrativo atribuído ao Estado de Mato Grosso. Ademais, não cabe ao 

Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, somente o exame da 

sua legalidade, não podendo este Juízo atuar em substituição aos agentes 

públicos que integram o Poder Executivo. Necessária se faz a instrução 

processual e o contraditório a fim de comprovar ou não a ilegalidade do 

ato em questão. Não seria razoável inversão do rito neste momento, uma 

vez que necessária a manifestação das partes e a produção de provas. A 

tutela antecipada possui caráter excepcional e sua concessão está 

condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se 

vislumbra no caso em tela. Assim, não vislumbro a existência da 

relevância necessária ao acolhimento do pedido de tutela antecipada do 

autor. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do 

CPC. Com fulcro no art. 98 do CPC, uma vez que estão presentes os 

pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. Cite-se o 

Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022396-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BEATRES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE 

PROVENTOS C/C PEDIDO LIMINAR ajuizado por SEBASTIÃO BEATRES DE 

ALMEIDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde pleiteia a 

concessão de liminar, a fim de suspender os efeitos do ato administrativo 

(Portaria nº 364/QCG/DGP de 14 de outubro de 2011) que culminou na 

cassação da aposentadoria, determinando o restabelecimento imediato 
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dos proventos de aposentadoria do Requerente, com aplicação de multa 

diária em caso de descumprimento. Com a inicial vieram documentos. É o 

que tinha a relatar. Decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe 

o artigo 300, do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo”. Analisando os argumentos 

despendidos pelo autor, com a documentação trazida aos autos, verifico 

não ser possível o acolhimento do pedido de antecipação de tutela por 

entender ausente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. É notável 

que o ato administrativo atacado, qual seja a exclusão do autor dos 

quadros da Polícia Militar, se deu em 14/10/11 e só em 23/07/18 esta ação 

de restituição de proventos foi protocolada, portanto, há quase 7 (sete) 

anos do mesmo. Assim, não há que se falar em perigo da demora, uma 

vez que o Requerente quedou-se inerte diante da situação fática por 

grande lapso de tempo. Neste sentido vale lembrar que, em regra, o prazo 

prescricional das ações propostas contra a Fazenda Pública é regulado 

pelo art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, segundo o qual “todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem”. Embora o autor levante a tese de inocorrência da prescrição 

por se tratar de “pessoa com deficiência”, tenho que o mesmo não se 

desincumbiu do ônus de provar esta condição, nem tampouco o início dela, 

para fins de demonstração da não ocorrência da prescrição. Ademais, a 

legislação que o autor traz como argumento (Lei 13.146/2015) ao seu 

pleito não era vigente ao tempo do ato administrativo atacado. Ademais, 

percebo que o autor não juntou qualquer prova que demonstre ato ilícito 

por parte da Administração Pública. Além disso, o autor não demonstrou o 

perigo da demora, tendo em vista ser plenamente possível o normal 

prosseguimento do feito, obedecidos os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, sem que haja prejuízos ao resultado útil da ação. Diante 

disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar, neste 

momento de cognição não exauriente, a existência de Direito para o autor 

e de obrigação para o Estado de Mato Grosso. Ademais, não cabe ao 

Judiciário a análise do mérito dos atos administrativos, somente o exame 

da sua legalidade, não podendo este Juízo atuar em substituição aos 

agentes públicos que integram o Poder Executivo. Necessária se faz a 

instrução processual e o contraditório a fim de comprovar ou não a 

ilegalidade do ato em questão. Não seria razoável inversão do rito neste 

momento, uma vez que necessária a manifestação das partes e a 

produção de provas. A tutela antecipada possui caráter excepcional e sua 

concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do 

direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, o que não se vislumbra no caso em tela. Assim, não vislumbro a 

existência da relevância necessária ao acolhimento do pedido de tutela 

antecipada do autor. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 

300 e seguintes do CPC. Com fulcro no art. 98 do CPC, uma vez que estão 

presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. 

Cite-se o Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015672-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELBA MARA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO)

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO)

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO - CMM 

SEDUC/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. ELBA MARA DOS SANTOS impetra o presente Mandado de 

Segurança contra ato praticado pela COORDENADORA DE 

MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (SEDUC-MT) e SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, no qual busca em sede liminar 

que seja determinada a sua remoção para a cidade de Cáceres-MT. Conta, 

em resumo, que prestou concurso público de provas e títulos da 

Secretaria do Estado de Educação, Esporte e Lazer (SEDUC), edital nº 

001/2017 para a vaga de professora da educação básica na área de 

pedagogia. Relata que naquela oportunidade, não havia no edital, vagas 

disponíveis para Cáceres – MT, razão pela qual optou pelo polo de Barra 

do Bugres. Informa que foi aprovado em 1º lugar na vaga PCD e tomou 

posso em 16/04/2018, estando em exercício em Barra do Bugres. Narra 

que apresenta lesões de coriorretinite em ambos os olhos, astigmatismo 

no olho direito, miopia e astigmatismo no olho esquerdo, tendo acuidade 

visual no olho direito 20/20 com uso de óculos e olho esquerdo 20/400 que 

não melhora com o uso dos óculos devido a cicatriz coriorretiniana, 

conforme laudo médico juntado com a inicial. Afirma que o tratamento 

médico para esta condição é realizado na cidade de Cáceres-MT, com a 

Dra. Heloisa Miura, desde julho de 2013, não podendo ser interrompido ou 

deixar de se fazer o acompanhamento clínico frequentemente, sob pena 

de agravar o quadro da autora. Após assinar o termo de posse, a 

Impetrante, protocolou, administrativamente, o pedido de remoção para a 

cidade de Cáceres-MT, expondo todas as razões médicas, juntando os 

laudos periciais, bem como o atestado de existência de vaga para a 

cidade de Cáceres-MT. Em que pese tais argumentos, o pedido da 

Impetrante foi negado. Com a inicial vieram documentos. É o relatório. 

Decido. Defiro a emenda à inicial de ID. 13643720. É cediço, nos termos do 

art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida 

liminar, faz 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). Atento às supramencionadas 

considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho 

que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os 

requisitos necessários para a concessão liminar. In casu, a questão 

cinge-se na alegação da Impetrante de ter seu pedido de remoção 

indeferido, sob o argumento de que é necessário aguardar o processo 

interno de remoção no período estabelecido na legislação (fl. 97). 

Analisando Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, 

Lei Complementar nº 04/1990, observa-se a necessidade de alguns 

requisitos para a remoção, vejamos: Art. 51 Remoção é o deslocamento 

do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou 

sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: 

(Nova redação dada pela LC 187/04) I - de uma para outra repartição do 

mesmo órgão ou entidade; II - de um para outro órgão ou entidade, desde 

que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor 

removido. § 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de 

saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica 

condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela 

Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de 

Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado 

pela LC 187/04) § 2º A remoção para outra localidade, baseada no 

interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado 

pela LC 187/04) Em que pese haver laudo médico atestando a condição da 

Impetrante, não há nos autos laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral 

de Perícia Médica da SAD, requisito indispensável para a concessão da 

remoção, ausente pois o fumus boni iuris. Da mesma forma, a lei 

específica que estabelece critérios para remoção e redistribuição dos 

servidores públicos do Poder Executivo (Lei nº 8.275/2004), dispõe que o 

a remoção a pedido se dará: “O servidor poderá ser removido para outra 

localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou 

entidade, observado o interesse da Administração e a existência de 

vaga.” ISTO POSTO, ausente o laudo pericial emitido pela SAD, INDEFIRO o 

pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da 

Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, 

da Lei nº 12.016/2009. Remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010056-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PICOLI OAB - RS52835 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1010056-42.2018.8.11.0041 Exequente: ONCO IMPORT E 

ASSESSORIA LTDA Executado: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de uma ação de Execução de Título Extrajudicial interposta por 

ONCO IMPORT E ASSESSORIA LTDA, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando que o executado pague a exequente, ora credora, o 

valor de R$ 432.507,89 (quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos e 

sete reais e oitenta e nove centavos) referentes aos títulos apresentados 

na exordial. É o que tinha a relatar. Decido. Pois bem. Foi estipulado ao 

Exequente que, para efeitos da intimação do executado, comprovasse o 

recolhimento das custas de preparo do processo, conforme ID. 13501157, 

no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do 

processo. Assim, embora devidamente intimado (id. 13617143), o 

exequente deixou transcorrer o prazo para o recolhimento das custas, 

conforme a certidão de ID. 14095387. Isso posto, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição do presente feito, em consonância com o art. 

248 da CNGC. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035290-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES FEITOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos Nº 1035290-60.2017.8.11.0041 Vistos etc. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). A suspensão se aplica inclusive para o caso 

vertente, onde houve o deferimento da liminar antes da afetação do 

recurso, uma vez que a decisão da Corte Superior não fixou exceções. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003694-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por HELLEN 

CRISTINA DE OLIVEIRA contra ato dito coator praticado pelo CHEFE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(DETRAN/MT), objetivando, em sede liminar, a suspensão das multas que 

recaem sobre o veículo Honda CG 150 Titan 2013/2014 como pressuposto 

para expedição do CRLV. Houve decisão liminar ao ID. 684137. Ao ID. 

695225, a Impetrante peticionou nos autos relatando equívoco da decisão 

liminar, pois a mesma referiu-se à transferência do automóvel, sendo que 

a Impetrante apenas objetivava o licenciamento do mesmo, independente 

do pagamento de multas. Neste sentido, requereu reconsideração por 

parte do Juízo para que a autoridade coatora suspenda a multa, 

tornando-a inexigível e que seja confeccionado o documento de porte 

obrigatório para o tráfego. É o que merecia relato. Decido. De fato é caso 

de reconsideração dos termos da decisão liminar em razão de erro 

material, para fazer constar o seguinte: Diante do exposto, com 

fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, e sem prejuízo de 

revogação posterior, DEFIRO o pedido liminar e determino à autoridade 

Impetrada proceder a expedição do CRLV - Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo, em favor da Impetrante, do veículo marca 

HONDA/CG TITAN ESD, cor PRETA, ano e modelo 2013/2014, placa OBG 

3936, RENAVAM nº 00597622094, independentemente do recolhimento 

das infrações de trânsito descritas no extrato encartado no Id. Nº 543176 

dos autos. Não é o caso, porém de declarar a inexigibilidade das multas, 

haja vista tratar-se de um mandado de segurança, com rito específico, o 

qual almeja suspender o ato coator, qual seja, a vinculação da expedição 

do CRLV ao pagamento das multas. Intimem-se. Cumpra-se, nos demais 

termos, a decisão de ID. 684137. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017308-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISVECO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos Nº 1017308-33.2017.8.11.0041 Vistos etc. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). A suspensão se aplica inclusive para o caso 

vertente, onde houve o deferimento da liminar antes da afetação do 

recurso, uma vez que a decisão da Corte Superior não fixou exceções. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029652-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA CONCEICAO DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CONCEICAO DUTRA OAB - 933.367.801-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA) 

proposta por IRACEMA CONCEIÇÃO DUTRA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Em síntese, a autora, idosa, 

relata que deu entrada, inicialmente no PSF de Santo Afonso, por sofrer 

convulsão. No referido PSF, a equipe médica entendeu necessária a 

transferência da mesma para o Pronto Socorro de Cuiabá, sendo feita por 

ambulância. Quando do ingresso da ação, a autora se encontrava 

internada na sala vermelha do Pronto Socorro de Cuiabá, e devido a 

agravamento de seu quadro, necessitava com urgência, ser transferida 

para a UTI. Tendo feito o pedido em regime de urgência, os requeridos se 

mostraram inertes, razão pela qual buscou o Poder Judiciário. Em sede de 

liminar requereu ser transferida para hospital que disponha de UTI, ainda 

que seja necessária a contratação de fornecedor particular. No mérito, 

pugnou pela procedência da ação, com determinação aos requeridos para 

que prestem a necessária assistência à saúde da autora, assegurando a 

internação e demais providências necessárias para lhe salvar a vida e a 

continuidade do tratamento. Com a inicial juntou documentos. A liminar foi 

deferida, em plantão, às fls. 28/30. Os requeridos foram intimados da 

liminar e citados pessoalmente (fl. 38). Parecer do NAT às fls. 44/45. A 

contestação do Estado de Mato Grosso (fls. 51/56) foi apresentada 

intempestivamente, conforme certidão de ID. 11930485. O Município de 

Cuiabá não apresentou defesa (certidão de ID. 11449877). Diante disso foi 

declarada a revelia dos requeridos, porém sem os seus efeitos, por se 

tratar de Fazenda Pública, sendo assim direitos indisponíveis (art. 345, II, 

CPC). As partes foram intimadas sobre provas e nada requereram. 

Parecer ministerial ao ID. 14147867. É o que cumpria relatar. Decido. O 

processo está apto a ser julgado antecipadamente, nos termos do art. 

355, I, CPC. A discussão da presente ação se dá em torno do Direito 

fundamental à saúde. O direito à saúde qualifica-se como garantia 

fundamental que assiste a todas as pessoas, porquanto, representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. Nessa esteira, 

compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito publico 

subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a 

garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da 

Carta Magna: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, 

a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a 

qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo 

referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado a 

obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, 

vejamos: Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. O E. TJ/MT tem manifestado nesse sentido, como ora se 

transcreve: APELAÇÕES/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI – 

NECESSIDADE E URGÊNCIA COMOPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU 

SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – MULTA EXTIRPADA 

RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol 

dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, 

sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, 

por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 

855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. Considerando que o 

§ 5º, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição 

de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora 

necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais 

eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento 

da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória. 

(Apelação/Remessa Necessária nº 134829/2016. Relator. Des. José 

Zuquim Nogueira. DJ 24-04-2018). Logo, não há que se olvidar que, para 

fazer valer o Estado Democrático de Direito é inevitável a garantia da vida 

digna do cidadão. Verifica-se dos autos que a transferência para a UTI 

requerida pela autora era urgente e importantíssima para garantir a sua 

saúde, pois a mesmo se encontrava na sala vermelha do Pronto Socorro, 

com sangramento no cérebro, com quadros de hemorragia, devido ao 

referido sangramento. A requerente precisava da transferência, tendo 

solicitado administrativamente ao requeridos a vaga com urgência. Ante a 

sua inércia, buscou o Poder Judiciário para ver garantido e efetivado o 

seu direito fundamental à saúde. Em sendo o direito à saúde um dever do 

Estado, este não pode se omitir em sua tarefa constitucional. A negligência 

perante a requerente poderia ter significado danos mais graves, o que não 

pode acontecer em um Estado de Direito. Tenho por responsabilidade dos 

requeridos o devido atendimento aos cidadãos, especialmente os 

necessitados e vulneráveis. O atendimento em saúde envolve uma gama 

de ações, passando por exames, procedimentos, fornecimento de 

medicamentos, internações, dentre outros. Nas várias etapas da 

assistência à saúde deve o Poder Público respeitar a dignidade do 

cidadão, tratando-o de forma humanizada. ISTO POSTO, com base nas 

alegações acima tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

ratificar a antecipação de tutela e, condenar os Requeridos ao 

cumprimento da obrigação constitucional no sentido de tornar definitiva a 

fim de que a Requerente obtenha a sua transferência para Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), em hospital da rede pública ou privada, conforme 

prescrição médica, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento de honorários, diante do 

advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, que equiparou a Defensoria 

Pública à Magistratura e ao Ministério Público, conforme entendimento do 

nosso egrégio Tribunal, como se vê: REMESSA NECESSÁRIA COM 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO - DIREITO À 

SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - NÃO CABIMENTO - 

PREVALÊNCIA À SAÚDE E À VIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 

FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS COM O ADVENTO DA EC 

Nº. 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO E DA MAGISTRATURA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - 

SENTENÇA RATIFICADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS. 1. A Lei nº 

8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece 

que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno 

exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, 

medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, 

incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. 2. O princípio da 

reserva do possível não pode servir de justificativa para não conceder ao 

cidadão o devido acesso à saúde. 3. A Emenda Constitucional nº 80, de 

04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao 

Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários 

sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. 

(Apelação/Remessa Necessária 94557/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017) PROCESSUAL CIVIL – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO 

CABIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 

1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração devem ser 

rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil de 2015. (ED 135813/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, 

Publicado no DJE 02/03/2017) Não cabe reexame necessário, nos termos 

do art. 496, §3º, II, CPC. Intimem-se as partes e o Ministério Público desta 

sentença. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022305-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIA FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos, etc. Defiro ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante 

da natureza da matéria, deixo de designar audiência de conciliação. 

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 NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017209-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MAURO DORILEO LOUZICH (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

FELIPE DE MELO DORILEO LOUZICH OAB - MT0017841A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por SEBASTIÃO 

MAURO DORILEO LOUZICH, devidamente qualificado nos autos, contra ato 

praticado pelo DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO (DETRAN), postulando um provimento jurisdicional para liberar o 

veículo PEUGEOT 207, placa NUA-0990, ano/modelo 2010/2011, 

apreendido em razão do inadimplemento de IPVA. Em síntese, o Impetrante 

sustenta que é proprietário do referido automóvel e que, em razão de 

dificuldades financeiras, não conseguiu arcar com o IPVA do mesmo. Em 

26/05/2017 foi abordado em uma blitz policial em Cuiabá, sendo que seu 

veículo foi apreendido em razão de tal inadimplência. Relata que ao tentar 

solucionar a questão junto ao DETRAN, foi informado que só poderia 

retirar o veículo se realizasse o pagamento de todas as multas, tributos 

(IPVA), licenciamento, DPVAT, além das taxas de recolhimento (guincho) e 

estadia no pátio (diárias). Ocorre que o Impetrante não tinha condições de 

arcar com todos estes valores, tendo quitado apenas o licenciamento de 

2016 e 2017, DPVAT 2016 e 2017 e todas as multas que constavam do 

site do DETRAN (3 multas). Nesse contexto, parte dos débitos foram 

quitados, restando apenas o pagamento do IPVA ainda em aberto, pois o 

Impetrante não tinha os recursos financeiros suficientes para a sua 

quitação. Tal valor foi parcelado, sendo que as datas dos vencimentos, 

quando do ingresso da ação, ainda não tinham chegado. Diante disso, 

requereu liminarmente que fosse determinado à Impetrada que 

promovesse a liberação do veículo apreendido e no mérito a confirmação 

da liminar. Liminar concedida ao ID. 8121877. Notificada, a autoridade 

coatora apresentou informações ao ID. 8687983. O Representante do 

Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público capaz de 

justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Decido. Antes de analisar 

o mérito do presente mandamus, cumpre apreciar a preliminar levantada 

pela autoridade coatora, qual seja a inviabilidade da via eleita. Quanto a 

este argumento não tem razão a Impetrada, isto porque o mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09. Portanto, rejeito a preliminar. Passo a analisar o mérito. É caso 

de concessão da segurança. Vê-se que a questão sob análise está em se 

verificar a existência ou não do aludido direito líquido e certo que o 

Impetrante alega ser resultado de abuso de poder pela autoridade 

apontada como coatora em manter seu veículo apreendido mesmo após o 

pagamento do licenciamento de 2016 e 2017, DPVAT 2016 e 2017 e todas 

as multas que constavam do site do DETRAN. Tenho que o mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 

12.016/2009. A Carta Magna alçou o “mandamus” à condição de garantia 

constitucional, preservando essa dupla exigência legal. Ato ilegal, 

fundamentalmente, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios 

básicos de uma ordem jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer 

ação comissiva ou omissiva despida de apoio em norma expressa, 

regulamento ou princípios constitucionais. A certeza a que alude à lei, 

deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e 

exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, através 

de documentos apresentados em Juízo, conforme conceito já consagrado 

pela jurisprudência: Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, 

fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano. (RSTJ 4/1427 e 

27/141). A princípio, a cobrança do pagamento prévio das multas, tributos 

e taxa de depósito para a liberação de veículo apreendido é 

definitivamente legal. Há época dos fatos, porém, a legislação estabelecia 

o prazo máximo de 30 (trinta) dias de cobrança de diárias de permanência 

no pátio do DETRAN (artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro – vigente 

à época). Tratava-se de uma garantia ao contribuinte em atenção à 

proibição do confisco (artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal). 

Vejamos: Art. 262 - O veículo apreendido em decorrência de penalidade 

aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e 

responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o 

seu proprietário, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, conforme critério a ser 

estabelecido pelo CONTRAN. § 1º - No caso de infração em que seja 

aplicável a penalidade de apreensão do veículo, o agente de transito 

deverá, desde, logo, adotar a medida administrativa de recolhimento do 

Certificado de Licenciamento Anual. § 2º - A restituição dos veículos 

apreendidos só ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas 

impostas, taxas e despesas com remoção e estadia, além de outros 

encargos previstos na legislação específica. Nesse sentido, perfila-se o 

seguinte julgado do E. TJMT: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – 

VEÍCULO APREENDIDO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO 

DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A TRINTA DIAS - ILEGALIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. É pacífico o entendimento de que a liberação do 

veículo recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao 

pagamento da taxa de estadia com prazo máximo de trinta dias (art. 262 

do CTB). (TJ/MT - Reexame Necessário n. 35219/2009 - Rel. Des. Márcio 

Vidal - Julgado em 17.08.09). Posto isto, denota-se que a cobrança da 

taxa de pátio, quando se limitava em 30 (trinta) dias, viabilizava o 

pagamento e a retirada dos automóveis, e, com efeito, reduzia o número 

de veículos nos pátios do DETRAN. Pois bem, quanto ao débito referente 

ao licenciamento, conforme conceitua o CTB, o CRLV (Certificado de 

Registro e Licenciamento de veículos) - conhecido como licenciamento, é 

um documento que concede o direito de livre tráfego ao veículo. Sua 

liberação ocorre somente após a quitação de todas as dívidas existentes 

para o veículo perante o DETRAN como seguro obrigatório, IPVA e multas. 

In casu, o Impetrante teve seu veículo apreendido em razão de não portar 

o CRVL válido no momento em que a autoridade estatal o solicitou, 

portanto, nos termos do art. 230, V do CTB a apreensão do veículo se deu 

de forma legítima. Todavia, diante dos fatos e documentos trazidos pelo 

Impetrante, verifica-se que o mesmo procedeu à quitação de parte do 

débito que existia à época da apreensão do veículo, parcelando o saldo 

restante, e mais, comprovou nos autos que o parcelamento está sendo 

cumprido. Desta forma tenho que a manutenção da apreensão do veículo 

no pátio do DETRAN se mostra indevida, uma vez que se afigura a 

possibilidade da ocorrência de uso de meio coercitivo para o recebimento 

de tributo, ato que é vedado pela legislação. Sobre a proibição do 

confisco, tem-se a Constituição Federal: Art. 150. Sem prejuízo de outras 

garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV- utilizar tributo com efeito de 

confisco. Data vênia, a legislação de trânsito e a Administração Pública 

não podem ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontecia, ficando o Impetrante impedido de utilizar seu veículo, o que 

não se mostra nem justo, nem razoável. A respeito leciona o culto 

professor Celso Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta 

para o Poder Público quando não há outro meio eficaz para obter o 

cumprimento da pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é 

não só compatível como proporcional ao resultado pretendido e tutelado 

pela ordem normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 801). Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 

5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale 

dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, 

determinando a liberação ao Impetrante do véiculo PEUGEOUT 207, placa 

NUA-0990, ano/modelo 2010/2011, tornando definitiva a liminar deferida. 

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por 

intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência 

com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com 
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fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o 

decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. 

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P. R. I. C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012725-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO DARTORA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PROCESSO Nº 1012725-68.2018.8.11.0041 MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrante: THALES AUGUSTO DARTORA Impetrado: SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETÁRIA DO ESTADO DA 

FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se o pedido de desistência do mandamus, formulada pela Parte 

Autora ao ID 14067892 destes autos de MANDADO DE SEGURANÇA, 

impetrado por THALES AUGUSTO DARTORA contra ato dito coator 

praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETÁRIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO. Verifico que 

ainda não houve a notificação da autoridade coatora, todavia, ressalto que 

o mandado de segurança não necessita da concordância do impetrado 

(STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois 

incabíveis neste caso. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013216-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS (AUTORIDADE COATORA)

JARI do MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO)

municipio cuiaba (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PROCESSO Nº 1013216-75.2018.8.11.0041 MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrante: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO Impetrado: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ E JARI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência do mandamus, 

formulada pela Parte Autora ao ID 13798209 destes autos de MANDADO 

DE SEGURANÇA, impetrado por ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO contra 

ato dito coator praticado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ E JARI DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ – MATO GROSSO. Verifico que ainda não houve a notificação 

da autoridade coatora, todavia, ressalto que o mandado de segurança não 

necessita da concordância do impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa 

forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o 

processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. 

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007810-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONO VALERIANO GONCALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT0005945A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por IONO VALERIANO GONÇALVES, devidamente qualificado 

nos autos, contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO DETRAN/MT, 

postulando um provimento jurisdicional “para dar efeito suspensivo ao ato 

administrativo de responsabilidade da autoridade competente do Senhor 

Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN) 

consubstanciado na aplicação de não emitir e confeccionar a Carteira 

Nacional de Habilitação por que está contem irregularidade o que não foi 

comprovado pelo impetrado”, bem como que seja determinado “que a 

autoridade tida como coatora que determine que sejam expedida a 

segunda via da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA (AB) 

registro nº 01375370639, em nome IONO VALERIANO GONÇALVES, 

possibilitando o impetrante à não sofrer mais prejuízos do quem vem 

sofrendo por ato ilegal da autoridade impetrada”. No mérito requereu 

concessão definitiva da segurança, “determinando que a autoridade 

coatora espea as guias para realizar os exames necessários e após os 

tramites legais renove e efetue a entrega da Carteira Nacional de 

Habilitação do impetrante por motivo de direito”. Em síntese, a impetrante 

relatou que não tem conseguido obter a renovação de sua CNH em razão 

de irregularidade e que mesmo após diversas tentativas a Impetrada tem 

se recursado a tal. Com a inicial vieram documentos. A liminar foi 

denegada ao ID. 1526946. Notificada, a autoridade apresentou 

informações ao ID. 1636594. O Representante do Ministério Público 

manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a 

intervenção ministerial. É o relatório. Decido. Tendo em vista que a 

preliminar levantada pela Impetrada se confunde com o mérito, passo 

diretamente para a análise deste. O mandado de segurança é remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. Analisando os autos, 

verifico que não é caso de concessão da segurança. O ato atacado, qual 

seja, a negativa de renovação de sua CNH, é, a meu ver, exercício do 

dever de polícia, típico da Administração Pública. Ademais, não cabe ao 

Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, somente o exame da 

sua legalidade. Em sede de mandado de segurança, a prova da ilegalidade 

deve ser produzida de plano, segundo a jurisprudência, o que não fez o 

impetrante. Nos termos do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Em análise detida dos 

autos não restou comprovada qualquer ilegalidade por parte da 

Administração Pública, a qual age ancorada nos princípios da legalidade e 

da moralidade. Dessa forma, seus atos são presumidamente legítimos. Tal 

presunção sabe-se é relativa, admitindo prova em contrário. Porém, se há 

necessidade de dilação probatória, não se está diante de direito líquido e 

certo, o qual é necessário para a concessão da segurança. Dessa forma, 

não é caso de concessão da segurança, portanto. Neste sentido a 

jurisprudência: CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS - 

SUCESSÃO EMPRESARIAL - ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA - 

SENTENÇA CONCESSÓRIA DA ORDEM - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE 

ATIVA DA MATRIZ PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS EM PROL DA 

FILIAL - ATO INIDIGITADO DE COATOR ENDEREÇADO À MATRIZ - 

REJEITADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA - CONFIGURADA - ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão da ordem pleiteada no Mandado de Segurança exige a 

demonstração, por meio de prova pré-constituída, da violação de direito 

líquido e certo, uma vez que o writ não admite dilação probatória. (TJMT. 

Apelação cível e reexame necessário nº 154127/2014. Rel. Des. Márcio 

Vidal. Data de julgamento: 04-06-2018). Diante desses fundamentos, 

DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme 

inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito 
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em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010731-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edvaldo Ângelo da Mata OAB - MT0010014S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para comprovar o recolhimento da primeira parcela das 

custas e taxas processuais, conforme orientação no documento de Id. 

14382902, no prazo de 15 dias. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003375-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA COSTA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Intime-se o credor para cumprir o disposto no artigo 

534, CPC. Em nada sendo requerido, arquive-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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504768-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO OAB - MT18054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, caso 

queira, se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, 

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: 1012765-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE ALVES DA CUNHA (AUTOR)

GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA (AUTOR)

JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO (AUTOR)

RUBEM GONCALO PADILHA (AUTOR)

JOELSON GERALDO SAMPAIO (AUTOR)

ZOZIMA DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO (AUTOR)

JOSE GARCIA GOMES MARTINS (AUTOR)

JULIO GOMES DE SOUZA (AUTOR)

PEDRO MACIEL DE CAMPOS (AUTOR)

ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS (AUTOR)

EVANDRO ROXO MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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: 1011163-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK LUCAS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR UEHARA PAULA OAB - MT19795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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: Vistos etc, (...) Da mesma forma 

constatou- se a juntada de documento pelo Estado de Mato Grosso acerca 

do qual a parte adversa ainda não teve conhecimento. Posto isso, 

redesigno a vertente solenidade, não sem antes facultar vista dos autos 

no prazo de 05 dias, para que o autor se manifesta do'novo documento 

carreado. Homologo a desistência a inquirição da testemunha Eurico 

Barreiras Moreira. Após o retorno, voltem-me conclusos para marcar nova 

data da solenidàde, ficando ratificada a autorização para que o autor não 

se faça presente na audiência. Saem as parte intimadas. 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1020448-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Vistos etc. (...) Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da 

ENFAM). Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Intime-se o requerido sobre a concessão 

da presente tutela, para os fins de direito, sob pena de sua estabilização. 

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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1021490-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Desse modo, E APÓS a vinculação 
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da oferta nestes autos, DEFIRO o pedido inicial, recebendo a apólice de 

seguro E-garantia 17.75.0005915.12, apenas e tão-somente para que o 

Aviso de Cobrança Fazendária n° 454460/76/68/2013 não figure como 

óbice à renovação da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, na forma 

do artigo 206, do CTN. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito deixo para momento 

oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, 

art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se há interesse na realização de 

Audiência de Conciliação, nos termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se o 

requerido sobre a concessão da presente tutela, para os fins de direito, 

sob pena de sua estabilização. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 444793 Nr: 19709-66.2010.811.0041

 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: FREITAS OLIVEIRA SS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE EXECUÇÃO 

DESCONCENTRADA - SUED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA BARROS 

DORILEO - OAB:14354/O, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - PROC. DO ESTADO - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono os autos intimando o autor para requerer o que entender por 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 935277 Nr: 52187-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES RAI NOVACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:8571/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 988069 Nr: 17715-27.2015.811.0041

 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: RECUPERADORA DE PENEUS FRANCA LTDA-ME, 

GILMAR JOSE SPESSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 Vistos.

Analisando este feito veririfico que não se trata de análise de TUSD; 

portanto, indevidamente paralisado.

Certifique-se, desentranhando-se os documentos alienígenas e 

consertando os autos.

Após, colha-se o parecer.

A seguir cls para saneador ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 464191 Nr: 32216-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY PEREIRA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Defiro o pleito de fls. 252/253, pelo prazo requerido, a contar da intimação 

desta decisão.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 776183 Nr: 29478-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO LUIZ DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO SESP, DIRETOR 

GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ABREU RABELLO DE 

MELLO - OAB:7966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Diante da anuência do Estado de Mato Grosso ao cálculo apresentado 

pelo d. advogado do autor (fls. 990/991), estando este em consonancia 

com os ditames legais petinentes à espécie, HOMOLOGO-OS para os fins 

de direito.

Expeça-se o competente RPV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 821747 Nr: 27934-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELENI MARTINS RICARDI, FRANCISCO DOS SANTOS, 

PATRICIA DAUHALI CLEMENTE GUIMARAES PEREIRA, RUI DE SOUZA

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 945225 Nr: 57524-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE ARNOUX DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 
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FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1036119 Nr: 39652-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA BASILISIA DA SILVA, ANA ROSA ILARIO 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, PAULO VICTOR ARAUJO AMORIM - 

OAB:19.600/MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Vistos e etc.

Ante o pedido interpelado pelo causídico da parte exequente solicitando a 

remessa dos autos a Contadoria Judicial para realização dos cálculos 

pertinentes ao crédito principal, INDEFIRO o pedido, contudo, faculto ao 

credor trazer a memória de cálculo discriminada, conforme dispõe o art. 

534 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sobrevindo a memória de cálculo, intime-se o devedor para regular 

manifestação, no prazo legal.

Caso contrário, arquive-se os presentes autos, com baixas e cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 436052 Nr: 14618-92.2010.811.0041

 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: JOEL GRACIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos.

Diante dos esclarecimentos prestados pelo autor, - que ora adoto como 

razões de decidir - entendo como prudente manter a tramitação deste feito 

nesta Vara Especializada Estadual.

Em decorrência, provejo os embargos de declaração para esse fim, 

dando-lhe efeitos infringentes.

Preclusa esta, volvam-me os autos conclusos para saneador ou 

julgamento antecipado, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 248161 Nr: 15699-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 Vistos.

Ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 65022 Nr: 1462-28.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 863363 Nr: 4325-24.2014.811.0041

 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: ORLETE LOPES VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX EXPOSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, e diante da não 

oposição de embargos pelo ente Estatal constituo ope legis a eficácia do 

título executivo judicial, no valor de R$ 84.615,59, com os acréscimos 

legais, intimando-se a Autora a trazer aos autos a planilha atualizada do 

crédito.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1048133 Nr: 45515-30.2015.811.0041

 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: ARLINDO NUNES PEDROSO, CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA 

DO MUNICIPIO DE CUIABÁ, AGENTE PÚBLICO FISCAL DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: cristiane aparecida da silva - 

OAB:13211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL, julgando extinto o feito 

sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 486, VI, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 859595 Nr: 1426-53.2014.811.0041

 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: BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, SAMIR PADILHA DE OLIVEIRA - OAB:17.394/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ante a perda superveniente do interesse processual, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil.
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Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e providências de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 990949 Nr: 18960-73.2015.811.0041

 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: PATRÍCIA PEREIRA DAS GRAÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906, LILIAN V. M. PAGLIARINI E SOUZA - OAB:8400 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da discordância apresentada pelo requerido em face do pedido de 

aditamento da inicial - já na fase de produção de provas-, INDEFIRO o 

pedido (art. 329, II, CPC).

Colha-se o r. parecer.

Após, cls para saneador ou julgamento antecipado, se for o caso.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015395-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BRAVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA NOVAES AGUIAR OAB - DF25570 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1015395-50.2016.8.11.0041 Vistos, etc. O Sr. Fabiano Pereira da Silva 

aviou petição aos autos requerendo o seu ingresso na demanda como 

assistente simples, sob o fundamento de que, no caso de eventual 

procedência da ação, acarretará em prejuízo à sua classificação no 

certame, bem como alega que já houve coisa julgada em relação ao pedido 

do Autor (ID nº 13057365), contudo não acostou quaisquer documentos 

que comprovem o alegado. À vista disso, determino a intimação pessoal 

do Sr. Fabiano Pereira da Silva para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar 

documentos que comprovem todo o alegado em sua petição. Após o 

decurso do prazo, em consonância ao princípio da não surpresa previsto 

no art. 9º e 10 do CPC/2015, intimem-se as partes Requerente e Requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre o pedido de 

assistência simples acima mencionado (ID nº 13057365). Posteriormente, 

voltem-me os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência, inclusive por oficial plantonista. Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 794862 Nr: 1182-61.2013.811.0041

 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: MARIA JOSE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 Retifico a certidão de fl.436, que o recurso de apelação é da parte 

requerida. E impulsiono estes autos a fim de intimar a parte requerente da 

sentença, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 949672 Nr: 60134-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977 OAB/SP, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Ordinária com pedido de antecipação de 

tutela proposta por CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que 

seja declarada a nulidade da multa imposta pelo PROCON/MT, objeto do 

Processo Administrativo FA nº 0109-011.351-0, ou, alternativamente que 

seja reconhecida a insubsistência da decisão administrativa.Diante de todo 

o exposto, declino da competência para processar e julgar o feito em 

favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá.Preclusa esta, encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 64, § 3º, do CPC/2015.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 833102 Nr: 38603-85.2013.811.0041

 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: ELDORADO COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO 

DE COMBUSTÍVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS, GERENTE DE INFORMAÇÕES 

CADASTRAIS DA COORD. GERAL DE INF. SOBRE OUTRAS RECEITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 À vista da petição aviada à fl. 299, determino a intimação pessoal da parte 

Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a sua representação 

processual, constituindo novo advogado, acostando a devida 

documentação nos autos.

Após, determino à Impetrante que manifeste se possui interesse no 

prosseguimento do feito, no mesmo prazo acima, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 485, §1º do CPC/2015.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 885142 Nr: 19951-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DA COSTA MONTEIRO, EMILIA FRANCISCA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDO 

PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNPREV - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE 

OS PEDIDOS vindicados na inicial, para determinar aos requeridos que 

adotem as providências para proceder a transferência do requerente para 

a reserva, com proventos integrais, bem como condeno ao pagamento das 

diferenças das verbas recebidas a menor desde o indeferimento 

administrativo de seu pleito, respeitada a prescrição quinquenal, valor 

esse a ser apurado em liquidação de sentença, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do 
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CPC/2015.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 817489 Nr: 23918-73.2013.811.0041

 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: ANTONIO FERREIRA MARTINS

 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: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Assim, ante as considerações acima aduzidas, bem como levando em 

consideração que a presente demanda se trata de prestação de tutela 

jurisdicional voltada ao tratamento de saúde da parte autora, tenho por 

bem determinar a intimação da empresa Drogaria Rosário S.A. para que 

forneça IMEDIATAMENTE as fraldas geriátricas, constantes do 

orçamento.No mais, determino que a empresa adote as medidas 

necessárias para a fiel entrega dos produtos restantes, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias.O não cumprimento do disposto na presente decisão 

acarretará na aplicação de 10 (dez) dias multas no valor de 500,00 

(quinhentos reais) por dia.Intime-se pelo OFICIAL PLANTONISTA, servindo 

a presente como mandado.Cumpra-se, com urgência.Cuiabá-MT, 24 de 

Julho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 731976 Nr: 28127-56.2011.811.0041

 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: GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO - 

SUFIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN DE CARVALHO BORGES - 

OAB:250070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Impetrante, na pessoa de 

seu advogado para, caso queira, contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 847017 Nr: 50567-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIVAL PIRES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO A - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROCESSO N°: 50567-75.2013.811.0041

CÓDIGO: 847017

Vistos, etc.

À vista da legislação pertinente, verifico que o exequente manifestou sua 

concordância em relação aos cálculos apresentados pelo executado às 

fls. 174/185, conforme se vê na petição de fl. 187.

Desta feita, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados às fls. 174/185, 

para que operem seus efeitos jurídicos e legais.

Após, determino a Secretária Unificada da Fazenda Pública que expeça a 

devida requisição do ofício-precatório, nos termos do art. 535, §3º, I, do 

NCPC/2015, expedindo-se o necessário.

 Por fim, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de Julho de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 908940 Nr: 36105-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 EMBARGOS À EXECUÇÃO

CÓDIGO: 908940

Vistos, etc.

Acerca da petição de fls. 674/676 do Sindicato Embargado, intime-se a 

empresa Real Brasil para que se manifeste em 05 dias, acerca da 

proposta de honorários periciais apresentada.

Após, cls.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 842360 Nr: 46443-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO WEILER DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS 

- OAB:13.382/MT

 ISTO POSTO, e com base nas alegações supra, JULGO PROCEDENTE a 

ação para condenar o requerido a devolver aos cofres públicos 

municipais a quantia de R$13.020,00, acrescida de juros de mora no 

percentual da caderneta de poupança desde a citação, e correção 

monetária pelo IPCA desde a propositura da demanda. Via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §4º, III 

do CPC.Após, DETERMINO a remessa de cópia integral dos autos ao 

representante do Ministério Público, área de atuação “Defesa da Probidade 

Administrativa e do Patrimônio Público”, para apuração de crime de 

improbidade administrativa, e tomada das providências cabíveis. Por fim, 

não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo, com 

baixas.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1061049 Nr: 51452-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEDROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Certifico que estes autos foram desarquivados. Que impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para se manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 452379 Nr: 24538-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA ROCHA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, gessica da silva oliveira - 

OAB:21597/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY DO 

AMARAL - OAB:PROC.

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 398,88 

(trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), referente ao 

custeio do medicamento denominado “Ancaron 200Mg, e Onglyza 5Mg” 

referente a 03 (três) meses de tratamento, devendo o valor ser 

transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente da 

fornecedora Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, (Banco do 

Brasil, Ag: 4205-6, C.C: 2739-1, CNPJ: 03.533.726/0001-88), que é a 

empresa que apresentou o orçamento menos dispendioso (fl. 341).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 a PGE e a parte autora. Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 448216 Nr: 21808-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO NEY DE OLIVEIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 27.642,62 

(vinte e sete mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois 

centavos), sendo, R$ 26.187,36 (vinte e seis mil cento e oitenta e sete 

reais e trinta e seis centavos) referente ao pagamento da RPV de fl.375, e 

R$ 1.455,26 (um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis 

centavos) da RPV de fl.376, devendo o valor ser transferido da Conta 

Única do Estado para a conta corrente do patrono do autor, Dr. Carlos 

Eduardo Duarte Teixeira (Banco do Brasil, Agência: 2373-6, Conta 

Corrente: 8951-6, CPF n°. 503.670.561-00).Intime-se a PGE e a parte 

exequente.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.Cumpra-se,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 401809 Nr: 34465-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA ROCHA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTE - PROC. ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 1.037,94 (um 

mil e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), referente ao custeio 

do medicamento denominado “Crestor (Rosuvastatina), Atancand 

(Candersatana), e Selozok (Succionato de Melopopol)” referente a 03 

(três) meses de tratamento, devendo o valor ser transferido da Conta 

Única do Estado para a conta corrente das fornecedoras do 

medicamento:a)R$ 655,71 (seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e 

um centavo) para a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico 

(Banco do Brasil ,  Ag: 4205-6,  C.C: 2739-1,  CNPJ: 

03.533.726/0001-88).b)R$ 382,23 (trezentos e oitenta e dois reais e vinte 

e três centavo) para a Drogaria Rosário S/A. (Banco Santander, Ag: 3035, 

C.C: 13000046, CNPJ: 00.447.821/142-01).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 a PGE 

e a parte autora. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 373292 Nr: 10038-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 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: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTE - PROC. ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 1.360,14 (um 

mil e trezentos e sessenta reais e quatorze centavos), referente ao 

custeio do medicamento denominado “metropalol 25 mg (60 cápsulas ao 

mês); dieltiazem 90 mg (60 cápsulas ao mês); miocardis 40 mg (30 

cápsulas ao mês); sistrato 10 mg (90 cápsulas ao mês); janúvia 100 mg 

(30 cápsulas ao mês) e sinvastatina 20 mg (30 cápsulas ao mês)” 

referente a 03 (três) meses de tratamento, devendo o valor ser 

transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente da 

fornecedora, Drogaria Rosário S/A (Banco do Brasil, Ag: 2912-7, C.C. 

220441-X, CNPJ: 00.447.821/0118/81). 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 a PGE 

e a parte autora. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 302699 Nr: 14449-13.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA DINA DA SILVA, BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 19.757,31 

(dezenove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e um 

centavos), sendo, R$ 16.279,78 (dezesseis mil, duzentos e setenta e 

nove reais e setenta e oito centavos) referente ao pagamento da RPV de 

fl.198, e R$ 3.477,53 (três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e 

cinquenta e três centavos) da RPV de fl.199.Após a expedição do alvará, 

intime-se o Ente Público para, querendo, apresentar impugnação ou 
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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 a PGE e a parte exequente.Cumpra-se,

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022723-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO GRAOS CEREALISTA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE - GERÊNCIA E SUPORTE AO CLIENTE DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (IMPETRADO)

Superintendente da Execução Desconcentrada (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1022723-60.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SÓ GRÃOS 

CEREALISTA EIRELI – ME., contra ato indigitado coator da lavra do 

GERENTE DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE AO CLIENTE – GSSC. e do 

SUPERINTENDENTE DA EXECUÇÃO DESCONCENTRADA, ambos da 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

a concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade 

fazendária que proceda com a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas nos Termos de Apreensão e Depósito – TAD n. 1135798, n. 

11359792 e n. 11359796. Aduz, em apertada síntese, que é pessoa 

jurídica de direito privado e tem como objeto social o comércio atacadista 

de soja. Conta que a autoridade fazendária, por intermédio de agente 

fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão de mercadorias de sua 

propriedade por suposta violação a regramento tributário ( notas fiscais 

inidôneas ). Assevera que a autoridade indigitada coatora somente 

procederá com a liberação das mercadorias apreendidas mediante o 

prévio recolhimento dos valores constantes nos TAD vergastados. 

Assenta ser ato ilegal e arbitrário o confisco de mercadorias visando 

coagir o pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes 

Superiores, e Verbete Sumular nº 323 do STF, e que a retenção indevida 

da mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa. 

Narra que formulou pedido administrativo, e-PROCESS n. 5506308/2018, o 

qual restou indeferido. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris 

e do periculum in mora. No mérito, requer a concessão em definitivo da 

segurança. Instruiu a inicial com os documentos acostados 

eletronicamente. 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). Como relatado, a Impetrante busca o deferimento da 

liminar para o fim de obter a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas com a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD 

n. 1135798, n. 11359792 e n. 11359796. Consta dos autos que a 

apreensão das mercadorias se deu ao fundamento de violação à 

legislação tributária, consubstanciada na inidoneidade das notas fiscais. 

Contudo, assinale-se que a apreensão de mercadorias prevista no RICMS 

é no sentido de permitir a detenção com o específico fim de identificar-se o 

responsável tributário e recolherem-se provas materiais da infração 

tributária cometida. Alcançada aludida finalidade, identificado o 

responsável e recolhidas provas da infração, não mais se justifica a 

retenção das mercadorias, que se transmuda para ato coativo objetivando 

o pagamento de tributo, consoante assinala a Súmula nº 323 do STF. 

Assim, não obstante seja dever funcional do agente fiscal averiguar a 

normalidade do transporte de mercadorias e se houve o recolhimento do 

aludido imposto estadual, atribuição inerente ao poder de polícia tributária, 

por outro lado, não lhe cabe apreender ou reter tais bens, se já coletado 

os dados necessários à verificação de eventual ilícito tributário. Nesses 

termos, é elucidativa a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza, que 

assim leciona: “É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS 

e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em 

situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal 

prática, todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e 

imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que 

o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração 

cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo 

realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de 

eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes 

deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo 

judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria 

apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. 

Editora Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). Neste sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA 

– TRIBUTÁRIO – RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE 

COERÇÃO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO 

TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE 

POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE 

CONFIGURA EM OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE 

TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – 

ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, 

passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias 

como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja 

retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de 

infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, 

nessa hipótese, com o fito de assegurar a prova material da infração. Do 

contrário, a retenção prolongada se torna meio coercitivo para obrigar o 

contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo 

Judiciário. 2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF – “É inadmissível 

a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de 

tributos””. (Ap 144960/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

05/05/2015) – Destacamos. Ademais, como é sabido, o Fisco dispõe de 

meios legais para a cobrança dos seus créditos, de sorte que a exigência 

da exação nos termos propostos da narrativa fática afigura-se cobrança 

indireta de tributo, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. ISTO 

POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar que a autoridade coatora proceda com a 

imediata liberação das mercadorias apreendidas e retidas com a lavratura 

dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD n. 1135798, n. 11359792 e n. 

11359796, independentemente do pagamento prévio de qualquer valor 

fiscal, até decisão final a ser proferida neste writ. Notifiquem-se as 

autoridades coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao Ministério Público. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, por OFICIAL PLANTONISTA. Cuiabá/MT, 26 de 

Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019019-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLINDA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE SOUZA LIMA OAB - MT24992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 

LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1019019-39.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA 

ARLINDA DA SILVA contra ato indigitado coator do SECRETÁRIO 

ADJUNTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o deferimento da liminar visando à concessão da 
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Licença para Qualificação Profissional. Aduz a Impetrante que é 

professora efetiva da Rede Pública da Educação Básica da Secretaria 

Estadual de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, sob a 

matrícula funcional de n. 82898/2, Classe D, atualmente lotada na Escola 

Estadual Heliodoro Capistrano da Silva, Município de Cuiabá/MT. Narra que, 

visando o seu contínuo aperfeiçoamento e desenvolvimento 

acadêmico/profissional, após aprovação em regular processo seletivo, foi 

admitida como aluna do curso de pós-graduação stricto sensu (doutorado) 

no curso de História, junto à Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, 

cuja duração é de 04 (quatro) anos. Assevera que referido curso exige 

dedicação integral, daí porque se faz necessária a concessão da 

almejada Licença para Qualificação Profissional, a qual foi indeferida na 

instância administrativa pelo fato de a Impetrante não ter atendido ao 

disposto no art. 7º do Decreto Estadual n. 6.481/2005 e ao art. 4º, inciso 

V, da Instrução Normativa n. 05/2018/GS/SEDUC/MT. Ampara a sua 

pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. 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 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. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o 

presente remédio constitucional foi impetrado visando à concessão da 

Licença para Qualificação Profissional à Impetrante, para que a mesma 

possa cursar o doutorado em História. Ao que consta dos autos, o pedido 

foi indeferido administrativamente, porque a Impetrante não possui, para 

fins de aposentadoria, o dobro do tempo de duração da licença que, para 

o caso de doutorado, seriam 08 anos, nos termos da Instrução Normativa 

n. 005/2018 GS/SEDUC/MT, art. 4º, e também do Decreto Estadual n. 

6.481/2015, art. 7º. Assim sendo, a Administração Pública entendeu que a 

servidora não possui mais lastro de temporalidade para devolver ao 

Estado o período de licença pleiteado, uma vez que a Impetrante conta 

com 47 anos de idade e 18 anos e 09 meses de exercício no cargo. Neste 

viés, analisando o documento ID. n. 13931404, especialmente o Termo de 

Compromisso (página 5) datado de 09/03/2018, percebe-se que a 

Impetrante se comprometeu em assumir no órgão de lotação por um 

período mínimo igual ao mesmo afastamento, o que não é suficiente para 

atender ao requisito legal de temporalidade, que seria de 08 anos, daí 

porque se revela temerário o deferimento da liminar neste mandamus. 

Além disso, não é demais lembrar que, como regra, ao Judiciário cabe 

apenas analisar a legalidade do ato, e não adentrar no seu mérito, fazendo 

juízo de valor acerca da conveniência e oportunidade. Nesse sentido, 

vejamos: AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR 

INDEFERIDA – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO SEM PREJUÍZO DA 

REMUNERAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – 

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “[...] A concessão de 

licença para capacitação de servidores públicos, ato discricionário, 

sujeita-se ao juízo do Administrador acerca da conveniência e 

oportunidade, tendo em vista o interesse público. [...]” (AgRg no REsp 

1258688/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015) (JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 03/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - LICENÇA PARA 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PRORROGAÇÃO - INDEFERIDA - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - ATO DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ATO COATOR - 

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O 

indeferimento de pedido de servidor público, de prorrogação de licença 

para qualificação profissional, não se configura como ato ilegal. A 

autoridade, dentro de sua esfera de atribuições, de seu juízo de 

conveniência e oportunidade, e observando o interesse do serviço 

público, pode, discricionariamente, negar pedido de prorrogação de 

licença. (AI 60537/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 

05/10/2015). Diante disso, não sendo verificada a ilegalidade ou o abuso 

no ato combatido, a não concessão da liminar é medida que se impõe. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao Ministério Público. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de Julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018576-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS YUHITI HIROSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1018576-88.8.11.0041. (PJE 5). 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Cominatória com pedido de liminar proposta 

por CARLOS YUHITI HIROSE em desfavor da COORDENADORIA DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MATO GROSSO, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

MATO GROSSO e da SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

PROCON/MT, ambos devidamente qualificados nos autos da ação em 

epígrafe, objetivando liminarmente os Requeridos se abstenham de efetuar 

qualquer ato que impeça o Autor de continuar exercendo a sua atividade 

de Optometrista, inclusive de realizar exames de vista e prescrição de 

lentes. Em síntese, é o que merece registro. Ab initio, observa-se que a 

ação foi endereçada à COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE 

MATO GROSSO, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO e da 

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/MT, que 
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são órgãos, logo, não possuem personalidade jurídica, mas trata-se 

apenas de centro de decisão, sendo incumbidos da realização das 

atividades da entidade (pessoa jurídica) a que integra, razão pela qual não 

pode estar em Juízo, seja ativa ou passivamente, porquanto não tem 

capacidade processual. Desta feita, à vista do princípio da economia 

processual, determino a emenda à inicial para que a parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, retifique o polo passivo, nos termos do art. 321 do 

CPC, devendo constar o Estado de Mato Grosso, sob pena de 

indeferimento da inicial. . Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de Julho de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022723-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO GRAOS CEREALISTA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE - GERÊNCIA E SUPORTE AO CLIENTE DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (IMPETRADO)

Superintendente da Execução Desconcentrada (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022723-60.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SÓ GRÃOS 

CEREALISTA EIRELI – ME. contra decisão que deferiu a liminar, mas 

incorreu em erro material quanto à numeração de um dos Termos de 

Apreensão e Depósito, o TAD n. 11359798. Assevera que na decisão 

constou TAD n. 1135798, sendo o número correto o 11359798. Pugna pelo 

acolhimento dos Embargos, e a retificação da decisão nesse tocante. É o 

necessário relato. Fundamento e decido. Por definição legal, os Embargos 

de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos (CPC/2015): Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Ponderando as assertivas da parte 

Embargante, vislumbro a existência de erro material na decisão, o que 

torna possível sua retificação. Do documento ID n. 14398904 verifica-se 

que, de fato, a numeração correta do TAD é 11359798. ISTO POSTO, 

conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, 

porque presente o erro material, os ACOLHO, no sentido de retificar a 

decisão para constar “que a autoridade coatora proceda com a imediata 

liberação das mercadorias apreendidas e retidas com a lavratura dos 

Termos de Apreensão e Depósito – TAD n. 11359798, n. 11359792 e n. 

11359796, independentemente do pagamento prévio de qualquer valor 

fiscal, até decisão final a ser proferida neste writ.” Por fim, dê-se 

prosseguimento ao feito, com a expedição do mandado de intimação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, PELO OFICIAL PLANTONISTA. 

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010351-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABDALA IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1010351-79.2018.8.11.0041 AUTOR: ABDALA IMOVEIS LTDA - ME RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de Ação Anulatória Com 

Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Inaudita proposta por Abdala 

Imóveis Ltda. em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva 

liminarmente a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

referente a CDA nº 2017484803 bem como a sustação dos efeitos do 

protesto protocolado sob o nº 4040176. Aduz que é pessoa jurídica de 

direito privado atuante no ramo da corretagem de aluguel de imóveis e 

gestão de propriedade e que está sendo cobrado pelo requerido por “Falta 

de Entrega de Informações Econômico-Fiscal-SINTEGRA”, referente ao 

período de janeiro a dezembro de 2011. Alega que tal cobrança é ilegal 

uma vez que seu faturamento anual é inferior a R$120.000,00 (cento e 

vinte mil reais), sendo que em 02.10.2017 teve os débitos inscritos em 

dívida ativa sob o nº 2017484803, levados a protesto na data de 

09.04.2018, no valor de R$345.903,19 (trezentos e quarenta e cinco mil e 

novecentos e três reais e dezenove centavos). Salienta que no dia 

24.10.2017 protocolou sob o nº 576360/2017 processo administrativo 

junto a Procuradoria Geral do Estado, contudo, ainda está pendente de 

análise, além do mais, afirma que o débito está prescrito. Requer, 

concessão da tutela de urgência para a suspender a exigibilidade dos 

créditos tributários referente a CDA nº 2017484803 bem como sustar os 

efeitos do protesto protocolado sob o nº 404017. No mérito, pugna pela 

procedência da ação. Instrui a inicial com documentos. O feito foi 

inicialmente distribuído na Vara Especializada de Ação Civil Pública e 

Popular de Cuiabá-MT, que, ato contínuo declinou a competência para a 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (id nº 12822472), a qual 

remeteu para este Juízo, conforme decisão de id nº 13434519. Na decisão 

de id nº fora postergada a análise da tutela de urgência para momento 

posterior a manifestação do requerido. Conforme id nº 13944822, a parte 

requerida apresentou sua contestação na qual pugnou pela improcedência 

da ação. Na petição indexada no id nº 14155795, a autora ofereceu sua 

impugnação a contestação, oportunidade em que reiterou o deferimento da 

tutela de urgência. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito 

com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código 

Tributário nacional, in verbis: “Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: I – moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – 

as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo; IV – a concessão de medida liminar em 

mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.” 

(grifo nosso) No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos 

incisos II e V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade de suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do 

valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito 

subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra qual o credor não pode 

se opor. Sobre o tema, eis a lição de Vladimir Passos de Freitas: “Prevista 

em norma geral editada pela União, a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário pelo depósito do seu montante integral reveste-se de condição 

de direito assegurado ao sujeito passivo, sendo ineficazes os dispositivos 

da legislação ordinária que pretendam anulá-la. Porque configura um 

direito que se opõe à vontade da Fazenda Pública, - que se pressupõe 

pretenda o seu pagamento e não o depósito – é ele livremente exercitável, 

independentemente da concordância daquela, ou de medida judicial 

requerida especialmente para tal fim. Além disso, é direito exercitável até 

mesmo naqueles casos em que o tributo é pago pelo substituto tributário, o 

qual poderá ser judicialmente autorizado ou compelido, se necessário, a 

efetuar o depósito. Embora configure um direito livremente exercitável pelo 

sujeito passivo, uma vez exercido, o depósito produz efeitos que 

interferem no direito de ambas as partes: ao sujeito passivo fica 

assegurado o direito de discutir o crédito tributário, cuja exigibilidade fica 

suspensa, sem sofrer os atos executórios e, à Fazenda Pública, o direito 

de converter em renda o valor depositado, caso revele-se improcedente a 

pretensão daquele. Os direitos assim emergentes não podem ser 

prejudicados pela decisão unilateral de uma das partes, valendo dizer que 

o depósito ficará vinculado ao resultado da discussão que envolve o 

crédito tributário e, só depois de definitivamente decidida a questão é que 

se tornará disponível, quer para restituição ao sujeito passivo, se 

vencedor na lide, quer para conversão em renda da Fazenda Pública, se 

improcedente a demanda. (in Código Tributário Nacional Comentado. 4ª 

edição. editora RT – 2008. Pág 690/691). (sem destaque no original). 

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da 

dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, 

que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do 

devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada 

procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 
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Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que a requerente não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do 

montante integral dos débitos aqui discutidos. O E. Tribunal de justiça do 

Estado de Mato Grosso já possui entendimento nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – ART. 151 DO CTN – CAUÇÃO DE BEM MÓVEL – 

IMPOSSIBILIDADE (PRECEDENTES DO STJ) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – 

DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NOVENTENA – 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme já disposto no decisum combatido, é 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que seja suspensa a 

exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua 

integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN 

e a inteligência da Súmula 112/STJ. (AgRg no AREsp 354.521/GO, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, 

DJe 12/09/2013) Aplica-se o princípio da noventa àquelas hipóteses 

descritas no 150, III, "c", da CF, que consiste em observar o referido prazo 

para cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. (AI 135634/2013, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 28/05/2014). Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, 

faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Na hipótese, a requerente fez pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada. Analisando os argumentos 

despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase 

processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a 

boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão 

para a concessão da medida de urgência. Conclui-se então que a 

suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o 

depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase 

absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se 

mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo 

combatido, o que não se verifica nestes autos. Até porque a Certidão de 

Dívida Ativa goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez. Quanto 

à sustação do protesto, em razão do explicitado alhures constato a 

legalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, tendo em vista a 

redação inserida pela Lei nº 12767 de 27 de dezembro de 2012 no 

paragrafo único do artigo 1º da Lei 9.492 de 10 de dezembro de 1997, in 

verbis: “Art. 1º. Protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a 

inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e 

outros documentos de dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos 

sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações 

públicas”. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, não 

estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender a 

exigibilidade do crédito tributário da CDA nº 2017484803 e a suspensão 

dos efeitos do protesto referente a mencionada CDA. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem produzir outras provas, 

indicando em caso positivo, sua pertinência e o objetivo de sua realização, 

sob pena de preclusão. . Intime e cumpra-se. Cuiabá, 19 de julho de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30790 Nr: 2251-97.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS FRAGA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS VINICIUS FRAGA SOARES, Cpf: 

70902135104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de MARCOS VINICIUS FRAGA 

SOARES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CRÉDITO 

NÃO TRIBUTÁRIO -AUTO DE INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1412538/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/10/2016

 - Valor Total: R$ 2.011,70 - Valor Atualizado: R$ 2.011,70 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Deixo, por ora, de analisar o pedido formulado 

pelo exequente à fl. 34, determinando nova tentativa de intimação do 

executado acerca da penhora do veículo (fl. 30), por Oficial de Justiça, no 

endereço constante na CDA à fl. 05. Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30078 Nr: 1678-59.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. N. LEITE COELHO-ME, FRANCY NARA LEITE 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): F. N. LEITE COELHO-ME, CNPJ: 

12417078000195. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de F. N. LEITE COELHO-ME e FRANCY 

NARA LEITE COELHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0817141/2012, 0939055/2013, 

0968688/2014, 1102197/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/10/2012

 - Valor Total: R$ 3.613,24 - Valor Atualizado: R$ 3.613,24 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO pedido formulado pelo exequente à fl. 

28. Proceda-se à citação, por edital, nos termos do artigo 8º, incisos III e 

IV, da Lei n. 6.830/80.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 19 de 

junho de 2018.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30226 Nr: 1780-81.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PADILHA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVAN PADILHA DE AMORIM, Cpf: 

24186686149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de IVAN PADILHA DE AMORIM, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CRÉDITO NÃO 

TRIBUTÁRIO-AUTO DE INFRAÇÃO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1411574/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/09/2016

 - Valor Total: R$ 7.448,51 - Valor Atualizado: R$ 7.448,51 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO pedido formulado pelo exequente à fl. 

23. Proceda-se à citação, por edital, nos termos do artigo 8º, incisos III e 

IV, da Lei n. 6.830/80.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 19 de 

junho de 2018.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35413 Nr: 2293-15.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos, e com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito.Em consequência determino o prosseguimento da 

execução até seus ulteriores termos.Condeno o embargante nas custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro 

em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015.Com o 

trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, 

traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução em apenso 

e, a seguir, arquivem-se os autos com baixa, devendo para tanto ser 

anotado no cartório distribuidor as custas processuais ou emitida a 

certidão de dívida ativa, conforme o valor, nos termos do Provimento n. 

11/2014-CGJ. P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30646 Nr: 2117-70.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho o pedido do executado para reconhecer a 

prescrição do crédito cobrado nesta ação, bem como JULGO EXTINTA a 

ação executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, 

do CPC. Dê-se baixa em eventual penhora realizada neste feito.Deixo de 

condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por ser ela 

isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e 

condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 998,03 

(novecentos e noventa e oito reais e três centavos), nos termos do artigo 

85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.Outrossim, deixo de submeter 

ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do Código 

de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35139 Nr: 2074-02.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA, 

MINERAÇÃO, INDUSTRIA E SERVIÇO - SUIMIS- SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial e denego a 

ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na 

forma prevista pelo artigo 487, inciso I do CPC/2015.Processo isento de 

custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.C.Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41282 Nr: 2271-20.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: OSWALDO BELLUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Santos Alves - 

OAB:17568/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos à execução opostos por OSWALDO BELLUF em 

face de execução de título executivo extrajudicial proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Certificada a tempestividade, recebo os embargos somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 919, do CPC/2015.

Intime-se o exequente, para que se manifeste sobre os embargos, nos 

termos do art. 920, inciso I, do CPC/2015.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21 Nr: 1-62.1996.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minérios Salomão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 6.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660, Ludovico Antonio Merighi - OAB:905-A/MT, Luisa 

Gabriela da Silva - OAB:20.078

 Diante do exposto, em atenção ao princípio da eficiência processual, 

DESIGNO o dia 10 de agosto de 2018, para realização da inspeção 

judicial.Intimem-se as partes, advertindo-as que deverão estar presentes 

na sede deste Juízo às 8h, para início da inspeção.Expeça-se ofício ao 

Secretário de Estado de Meio Ambiente para designar os servidores 

lotados na Coordenadoria de Fiscalização de Empreendimentos, para 

acompanhar a inspeção designada nos autos, visto que são os 

responsáveis pela elaboração do Laudo acostado às 1.674.1712, 

demonstrando aptidão para apresentar eventuais esclarecimentos sobre o 

empreendimento.Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25195 Nr: 75-82.2015.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO CESAR MIGLIARI, Alex Sandro 

Antonio Marega, Carlos Eduardo Bruno da Silva, LUANA RIBEIRO 

GASPAROTTO, MARCOS ZANCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.302, CESAR AUGUSTO SOARES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.034, FLÁVIA MARIA 

CAPISTRANO DIAS MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 10.800, JOÃO 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 9.782, JOÃO PAULO 

MORESCHI - OAB:OAB/MT 11.686, LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 13.666, MARIO GONÇALVES MENDES - OAB:OAB/MT 

12.142, MAUREN LAZZARETTI - OAB:OAB/MT 6.968, ROGER 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343

 Pelo exposto, REJEITO a tese defensiva apresentada pelo réu CARLOS 

EDUARDO (fls. 2.282/2.287), por conseguinte, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14-11-2018, às 14:30h, oportunidade em 

que as testemunhas arroladas pela acusação e defesa serão inquiridas 

por este Juízo, bem assim se procederá o interrogatório do réu. 

Requisitem-se as testemunhas.Intimem-se o representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL e a douta Defesa.Os mandados deverão ser 

cumpridos no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos itens 2.5.3 e 3.3.13, 

III, “a”, da CNGJ - Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça. Decorrido o prazo sem a devolução dos mandados 

devidamente cumpridos, comunique-se o fato à d. Diretora do Foro, a fim 

de que sejam tomadas as medidas pertinentes ao caso, visando à 

responsabilização do meirinho.Por fim, considerando o trânsito em julgado 

da sentença proferida às fls. 2.271/2.278, promova-se a retificação da 

capa dos autos, fazendo constar no polo passivo apenas o réu CARLOS 

EDUARDO BRUNO DA SILVA, sem prejuízo da anotação necessária no 

Sistema de Controle de Processos (APOLO).Cumpra-se, com urgência, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39404 Nr: 1088-14.2018.811.0082

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON BENEDITO DA SILVA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia Souza Marques - 

OAB:3654-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, com fundamento no art. 

300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei 

n. 7.347/1985, para determinar ao invasor/requerido que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, desocupe os imóvel construído em área pública ocupada 

indevidamente e qualificada como área verde, localizada Rua Poconé, s/n 

bairro Vila Rosa, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção 

das construções.Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária 

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 536, §1º, c/c 

artigo 537, ambos do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais 

supracitados.Intime-se o requerido para que cumpra a decisão e, na 

oportunidade, cite-o para, querendo, apresentar defesa no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29480 Nr: 1277-60.2016.811.0082

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTES INVASORES/ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO ESGOTO TIJUCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBURQUERQUE - PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edezio Lima Fernandes - 

OAB:17309, Éverton José Pacheco Sampaio - OAB:5776/MT, Hélio 

Passadore - OAB:MT 3008-A, JOAO AUGUSTO DE SANCTIS GARCIA- 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:, Raimundo Pacheco Sampaio - 

OAB:11397/MT

 De fato não houve, naquele momento, a expressa manifestação deste 

Juízo quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, apesar de 

estar consignado na decisão embargada o requerimento para sua 

produção. Isso se deu em razão do deferimento da produção de outras 

provas requeridas nos autos, quais sejam, provas documentais – 

levantamento do partido urbanístico aprovado, visando identificar os limites 

da área destinada a ETE TIJUCAL e levantamento socioeconômico 

individualizado das famílias que residem na área que se pretende retomar, 

visando à identificação dos ocupantes –, sendo certo que tais 

informações irão contribuir para a realização da prova testemunhal 

requerida, motivo pelo qual este Juízo deixou, naquele momento, de 

analisar e designar audiência para inquirição das testemunhas, que 

inclusive ainda não foram arroladas pelas partes, aguardando a realização 

das provas deferidas na decisão embargada, quando os autos deverão 

retornar conclusos para novas deliberações, inclusive sobre o pedido de 

produção de prova testemunhal. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

embargos declaratórios interpostos às fls. 397/399, por serem 

tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Visando dar 

prosseguimento ao feito, cumpra-se o já determinado às fls. 387/389. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 25 de julho de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40820 Nr: 2029-61.2018.811.0082
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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: NEIDE FERREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Luiz de Souza 

Carvalho Domingues - OAB:24720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar almejada pelo requerente, por 

conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos da Decisão 

Administrativa, referendada em 10-6-2016 (fl. 75), por conseguinte, que o 

requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa 

decorrente do Auto de Infração n. 109.232, lavrado em 8-11-2007, bem 

assim a baixa de eventuais protestos já realizados em decorrência de seu 

eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem 

judicial.Cite-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal. Atente-se que a citação deverá ser 

efetivada por mandado (art. 222, “c”, do CPC).Deixo de designar audiência 

de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso 

II, do CPC-2015.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 25 de julho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41302 Nr: 2289-41.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Iva Condominial Autônoma Ltda - COAUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA 

DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

COORDENADOR DE PARQUES ESTADUAIS DA SEMA, COMANDANTE DA 

POLICIA AMBIENTAL ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

CPC.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.Cuiabá, 25 de julho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35877 Nr: 2588-52.2017.811.0082

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA PINTURAS EIRELI - ME, CRECI APARECIDA 

NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Almeida Freitas - 

OAB:727, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:OAB/MT 12.368-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pela parte autora requerendo a concessão 

do alvará para funcionamento do salão de festas do seu estabelecimento.

À fl. 36 os requerentes foram intimados para sanar irregularidades quanto 

à regularização do polo passivo da ação e no mesmo prazo para que o 

advogado subscritor regularizasse a sua representação, tendo às fls. 

37/37-v, requerido a inclusão da Prefeitura Municipal de Várzea Grande no 

polo passivo do presente processo, bem como juntado o instrumento 

procuratório.

É o relatório. Decido.

DEFIRO o pedido de fl. 37. Retifique-se a capa dos autos para que inclua o 

Município de Várzea Grande no polo passivo.

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal, fazendo constar as advertências legais do artigo 344, do 

CPC/2015.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29623 Nr: 1366-83.2016.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira e Ferreira Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Alaertes Techi - OAB:5828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a efetivação da garantia do juízo configura condição 

indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos 

termos do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80, DETERMINO a intimação da parte 

embargante, pessoalmente, para garantir o juízo, no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37991 Nr: 135-50.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAHALO COZINHA CRIATIVA LTDA - EPP, 

ARIANY AYOUB MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida Da Silva - OAB:4677, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES 

- OAB:18.798, Mauricio Aude - OAB:MT 4667, Pedro Sylvio Sano 

Litvay - OAB:7042

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fl. 21), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e 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.

Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

P.R.I.C.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32402 Nr: 173-96.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULLEGE FABIOLA SU ZUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - 

OAB:16.114, NAIRA N. OLIVEIRA ALTOE - OAB:13.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando a nulidade da CDA n. 1412355 

(fl. 05 da execução fiscal) e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

execução fiscal em apenso (Cód. 30644) eis que fundada em título 

inexigível, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar a parte embargada nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 

estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 596,97 (quinhentos e noventa e seis reais e noventa e sete 

centavos), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.Outrossim, deixo 

de submeter ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3º, inciso 

II, do CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução em apenso 
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e, a seguir, arquivem-se os autos procedendo-se com as baixas de 

estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 26 de julho de 2018.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 306385 Nr: 5330-83.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELTON RICHER DA SILVA FREITAS, 

ADRIANO APARECIDO DA SILVA LIMA, HERICKSON ALVES GUIMARÃES, 

O COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIC - 

UNIJURIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COORDENADOR DO NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA DA UNIC - UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES 

- OAB:12012/MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Intimando: KELTON RICHER DA SILVA FREITAS, Cpf: 02383504106, Rg: 

18488412 SSP MT Filiação: Devaldo Gonçalves de Freitas e Suely 

Marques da Silva, data de nascimento: 01/06/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT.

Finalidade:Intimar o acusado KELTON RICHER DA SILVA FREITAS, para 

participar da sessão de julgamento, que será realizado no dia 01 de 

AGOSTO de 2018, às 09h, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum 

da Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6155.

a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa causa, o réu, 

ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. O julgamento já foi redesignado várias 

vezes em razão da ausência do acusado Kelton Richer da Silva Freitas, 

que alega impossibilidade de comparecer ao ato, por motivo de saúde. 

Assim, em vista do atestado médico juntado às fls. 1488 e da ausência do 

advogado constituído pelo acusado, redesigno mais uma vez o julgamento, 

para o dia 01 de agosto de 2018, às 09h..."

Nome do Servidor (digitador):Rosana Albuquerque Dutra

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 449673 Nr: 26675-32.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, Pedro Rodrigues da Silva Neto - OAB:16455

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o Dr. PEDRO RODRIGUES DA 

SILVA NETO - OAB/MT 16.455; E Drª MARTA XAVIER DA SILVA, OAB/MT. 

12.162, que foi designado o dia 12 de setembro de 2018às 13h30min, para 

a realização do julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 306385 Nr: 5330-83.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELTON RICHER DA SILVA FREITAS, 

ADRIANO APARECIDO DA SILVA LIMA, HERICKSON ALVES GUIMARÃES, 

O COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIC - 

UNIJURIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COORDENADOR DO NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA DA UNIC - UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES 

- OAB:12012/MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o Dr. LUCIANO AUGUSTO NEVES, 

OAB/MT 12012, defensor do acusado Kelton Richer da Silva Freitas, que 

foi redesignado para o dia 01 de agosto de 2018 às 09hs, para a 

realização do Julgamento do acusado, pelo Tribunal Popular do Juri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508458 Nr: 1261-61.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE JESUS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIR DE JESUS AMORIM, Cpf: 

08421283790, Rg: 1414428, Filiação: Maria do Carmo de Jesus Gomes e 

Francisco Gomes Amorim, data de nascimento: 12/02/1974, brasileiro(a), 

natural de Linhares-ES, casado(a), montador. 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. Intime-se o recuperando para que compareça em 

audiência admonitória para o dia 17/07/2018 às 14h30min.

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 JESUS 

QUEIROZ, digitei.

Cuiabá, 14 de junho de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416760 Nr: 21936-50.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IKARO VINICIUS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IKARO VINICIUS DE FREITAS, Cpf: 

01094249130, Rg: 161.9463-2, Filiação: Linete Pedroso de Melo e Irondes 

Ferreira de Freitas, data de nascimento: 07/07/1987, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, casado(a), servente, Telefone 81037027. 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$ 1.513,94 (Um mil e quinhentos e treze reais e 

noventa e quatro centavos), no prazo de 10, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de inscrição de divida 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.: 391078 Nr: 13309-85.2012.811.0002
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCINO LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Pinheiro de Amorim - 

OAB:24732, IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11.508

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado ERIC PINHEIRO DE AMORIM, para devolução dos 

autos nº 13309-85.2012.811.0002, código 391078, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 511520 Nr: 4188-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CLAUDIO DIAS, Cpf: 70343889110, 

Rg: 11130571, Filiação: Maria Alves Dias e Olavio Dias, data de 

nascimento: 12/12/1972, brasileiro(a), natural de Itumbiara-GO, solteiro(a), 

encarregado geral. 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. Intime-se o recuperando para que compareça na 

audiência admonitória redesignada para o dia 17/07/2018 às 14h30min..

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 JESUS 

QUEIROZ, digitei.

Cuiabá, 15 de junho de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 502607 Nr: 41632-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISONE MAYKON NASCIMENTO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISONE MAYKON NASCIMENTO DUTRA, 

Rg: 17209900, Filiação: Maria Aparecida do Nascimento e Isone Ferreira 

Dutra, data de nascimento: 22/08/1991, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, casado(a), funcionário público, Telefone (65)993095283. 

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. Intime-se o recuperando para que compareça em 

audiência admonitória redesignada para o dia 17/07/2018 às 14h30min..

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 JESUS 

QUEIROZ, digitei.

Cuiabá, 15 de junho de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 412484 Nr: 17313-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:7562/MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - 

OAB:12803/MT

 Vistos.

Considerando que o Atestado de Trabalho vertido às fls. 116/117 não veio 

acompanhado da folha de frequência individual (ou ficha ponto) e que é 

ônus da autoridade administrativa encaminhar ao juízo da execução “cópia 

do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou 

estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de 

frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles”, nos 

termos do art. 129 da LEP, INDEFIRO o pedido de remição formulado pela 

defesa às fls. 113/114.

OFICIE-SE à direção do Centro de Ressocialização de Cuiabá, solicitando o 

encaminhamento da folha de frequência individual ou ficha de ponto 

(Atestado de Trabalho) do recuperando GERALDO MONTEIRO DA SILVA, 

referente ao trabalho desenvolvido nos meses de agosto de 2016 até 

janeiro de 2018.

 CONCEDO o prazo de 72h para resposta.

Instrua-se o Ofício com cópia do Atestado de Trabalho de fls. 116/117.

DETERMINO o cumprimento da determinação de fl. 112, notadamente a 

elaboração do cálculo de pena atualizado, considerando o montante já 

cumprido da reprimenda e a exasperação da pena com a Apelação n. 

92563/2015 (fls. 125 e 100).

Com a juntada dos documentos pelo CRC e a elaboração do novo cálculo, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Após, intime-se a defesa para, no prazo de 72h, manifestar-se quanto ao 

cálculo de pena atualizado.

Com a manifestação da defesa ou decorrido, ‘in albis o prazo’, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos para ulteriores deliberações 

(homologação do cálculo, remição da pena por trabalho e submissão do 

recuperando aos exames legais).

Cumpra-se com URGÊNCIA.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524407 Nr: 16395-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA, Cpf: 

03065514117, Rg: 1615071, Filiação: Luzia Ribolis Pereira e Ivanildo Nunes 

Pereira, data de nascimento: 13/03/1990, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, solteiro(a), pescador, Telefone 6798623538. 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: No dia 07 de maio de 2018, por volta das 19h30min, no 

estacionamento do Shopping Popular, situado na Rua Manoel José de 

Arruda, s/n - Dom Aquino, em Cuiabá-MT, o denunciado ALESSANDRO 

RIBOLIS PEREIRA, mediante grave ameaça e com restrição da liberdade, 

subtraíu um veículo e objetos pertencentes à vítima Lucilene Romeiro 

Yamania Fukuhara.

Despacho: Vistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu 

ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA não foi citado pessoalmente (fls. 83/84), 

diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 85 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 343 de 552



providências.Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520374 Nr: 12468-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO NUNES SIQUEIRA, Cpf: 

35340290115, Rg: 435636, Filiação: Damião Alves Siqueira e Aldenora 

Nunes Siqueira, data de nascimento: 18/06/1964, brasileiro(a), natural de 

Cajazeiro-PB, convivente, técnico em eletrônica, Telefone 65 99695-9962. 

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: NO DIA 04/04/2018, POR VOLTA DAS 11h40min, NA 

RUA CORUMBÁ, Nº 256, BAIRRO BAÚ, CUIABÁ-MT, O DENUNCIADO 

CLÁUDIO TENTOU SUBTRAIR PARA SI COISAS ALHEIAS MÓVEIS, 

MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONSISTENTE NA GRADE 

FRONTAL DE UM VEÍCULO FIAT/BRAVO, COR CINZA, PERTENCENTE À 

VÍTIMA, NÃO LOGRANDO ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA POR 

CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE.

Despacho: Vistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu 

CLAUDIO NUNES SIQUEIRA não foi citado pessoalmente (fls. 45/46), diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 47 e determino que o acusado 

seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526788 Nr: 18755-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDERLYLSON GOMES DE BARROS OU 

WEDEGLEISON GOMES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WEDERLYLSON GOMES DE BARROS OU 

WEDEGLEISON GOMES DE BARROS, Cpf: 01596965185, Rg: 18263131, 

Filiação: Neuzira Gomes Lira e Orlando Pereira de Barros, data de 

nascimento: 30/11/1985, brasileiro(a), natural de Conceiçaõ do 

Araguaia-PA, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: NO DIA 27/05/2018, POR VOLTA DAS 16h00min, EM 

RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA 07, ESQUINA COM RUA 44, Nº 493, 

BAIRRO BOA ESPERANÇA, CUIABÁ-MT, O DENUNCIADO SUBTRAIU 

PARA SI, MEDIANTE ESCALADA, OBJETOS AVALIADOS INDIRETAMENTE 

EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), PERTENCENTE À VÍTIMA MÁRCIO 

BERNARDO DA SILVA.

Despacho: Vistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu 

WEDERLYLSON GOMES DE BARROS OU WEDEGLEISON GOMES DE 

BARROS não foi citado, pois é morador de rua, diante disso, acolho o 

parecer ministerial de fl. 55 e determino que o acusado seja citado por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo para a defesa 

começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou 

defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, 

certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 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

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSILEIDE DIAS XAVIER, Cpf: 

92816878104, Rg: 20045263, Filiação: Aparecida Dias Xavier e Angerino 

Antonio Xavier, data de nascimento: 02/04/1978, brasileiro(a), natural de 

Nova Olimpia-MT, convivente, cabeleireira, Telefone 65 99952-3927. 

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: Ressai dos autos que no dia 07 de abril de 2018, por 

volta das 02h00min, na BR 364, KM 387, em Cuiabá-MT, a denunciada 

ROSILEIDE, portava, 03 (três) munições, calibre 380, não deflagradas, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Despacho: 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 
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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

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, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438540 Nr: 14988-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VICENTE RODRIGUES DE SOUZA, Cpf: 

02281013103, Rg: 19403917, Filiação: Tereza Rodrigues de Souza e 

Maurino de Souza, data de nascimento: 24/07/1986, brasileiro(a), 

solteiro(a), motorista, Telefone 96868224. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que no prazo de 10 (dez) 

dias constitua novo advogado, informando o nome completo, número da 

OAB, sob pena de permanecendo inerte, lhe será nomeada a defensoria 

pública.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Intime-se o acusado VICENTE RODRIGUES 

DE SOUZA por edital, para que constitua advogado, informando o nome 

completo, número da inscrição na OAB, no prazo de 10 (quinze) dias. Não 

havendo manifestação do acusado nesse sentido, no prazo de 10 

(quinze) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações 

mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o 

conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo 

juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente 

nomeado Defensor Público para proceder a sua defesa, devendo essa 

advertência constar expressamente no mandado e ser devidamente 

certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao seu 

cumprimento.Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada à 

necessidade de nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado.Cuiabá - MT, 24 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453407 Nr: 30575-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CERILO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENAN CERILO SILVA, Cpf: 

02660924112, Rg: 1647820-7, Filiação: Semião Cerilo da Silva e Elza Joana 

Cerilo da Silva, data de nascimento: 23/10/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), cozinheiro, Telefone 3637-6173. 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: NO DIA 13/10/2016, POR VOLTA DAS 08h40min, NA 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, CONDOMÍNIO MINAS CUIABÁ, BLOCO 22, 

APTO 23, BAIRRO PORTO, CUIABÁ, MT, O DENUNCIADO RENAN 

OCULTOU, EM PROVEITO PRÓPRIO E ALHEIO, DIVERSOS BENS, 

CONSCIENTE DE SUA ORIGEM ILÍCITA, EIS QUE SE TRATAVA DO 

PRODUTO DE FURTO OCORRIDO HORAS ANTES EM DESFAVOR DA 

VÍTIMA JOÃO BATISTA DA SILVA.

Despacho: Vistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu 

RENAN CERILO SILVA não foi citado pessoalmente (fls. 136/137), diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 178 e determino que o acusado 

seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 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

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA, 

Cpf: 03366488123, Rg: 1.847.298-2, Filiação: Cesar Pires de Miranda e 

Alair Santana de Moraes, data de nascimento: 27/04/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), mecanico, Telefone 9311-0319. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Réu acima qualificado, para que consitua advogado, 

indicando o NOME COMPLETO E NÚMERO DA INSCRIÇÃO NA OAB.

Despacho/Decisão: 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 
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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

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, Hyago Gomes da 

Cunha, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529069 Nr: 20840-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 PROCESSO N.º 20840-92.2018.811.0042 (CÓDIGO: 529069) RÉU: 

MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECOVistos etc.I - Havendo nos autos 

material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio 

criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez 

que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.II - Cite-se o 

acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em 

sua resposta, 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 (art. 396-A, CPP). V – Havendo pedido de 

restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da 

necessidade de manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos 

conclusos ao gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem 

ser restituídos à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 

2º.V – Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de 

bens apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá 

apresentar comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a 

restituição somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público 

e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. VI – 

CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se. Às providências.Cuiabá - MT, 09 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.: 529069 Nr: 20840-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 Intimar a defesa do Réu Marcos para, no prazo legal apresentar resposta 

a acusação

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 373725 Nr: 14856-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN EDDER VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria da Gloria Carmo 

Carvalho - OAB:13.722

 INTIMAR A DEFESA DO RÉU JONATHAN PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 380724 Nr: 22468-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL CORREIA ALEIXO, JEFFERSON 

GARCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DO CARMO FERREIRA - 

OAB:15693/E, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:, RAQUEL CALMON 

FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 Vistos.Os autos vieram me conclusos devido ao decurso de prazo para 

as defesas dos acusados se manifestarem (fls. 315).Verifica-se que, 

devidamente, intimados via DJE, a defesa dos referidos acusados 

queda-se inerte e não adotou as providências de seu mister, o que 

configura abandono de causa, razão pela qual aplico ao mesmo multa de 

10 (dez) salários mínimos, nos moldes do art. 265 do CPP. Diante disso, 

determino que sejam extraídas cópias da denúncia, das certidões de 

citação, Respostas à Acusação, Procuração Ad Judicia, das intimações à 

defesa e certidões de decursos de prazos e da presente remetendo-as à 

OAB para apuração de infração disciplinar em razão de sua desídia, nos 

moldes do art. 34, inciso XI, do EOAB.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 335083 Nr: 15966-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON SLANDER GOMES DA SILVA, 

PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO, ALEXSANDRO NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:, LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - 

OAB:22722/0

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 15966-74.2012.811.0042 (CÓDIGO: 335083) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: DENILSON SLANDER GOMES DA 

SILVA PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO ALEXSANDRO NEVES DA 

SILVA Vistos. Em análise às respostas à acusação apresentadas em 

favor dos acusados às fls. 149/153, do Alexsandro, às fls. 177, dos 

acusados Paulo e Denilson constato que os elementos apresentados não 

são suficientes para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado 

na denúncia. Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da 

ilicitude do fato e da culpabilidade, tampouco causa extintiva da 

punibilidade, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal. 

Outrossim, a exordial descreve, satisfatoriamente, conduta que, em tese, 

caracteriza crime tipificado na lei penal, e está lastreada em documentos e 

outros elementos de convicção encartados nos autos do inquérito policial, 

demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria. As defesas 

trazem alegações que incursionam no mérito da causa, o que deve ser 

objeto de análise a partir das provas a serem colhidas durante a instrução. 

Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento da 

denúncia. Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

09.10.2018 às 16h30min. Intimem-se as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pelas defesas, 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 os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes 

no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se 

for o caso. Se os réus estiverem presos, requisitem-se. Ressalto que as 

partes deverão comparecer aptas para apresentação de alegações orais 

em audiência. Às providências. Cuiabá, 26 de julho de 2018. LÍDIO 
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MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 313494 Nr: 12066-20.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - OAB:, RAUL 

CLAUDIO BRANDÃO - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 24277-44.2018.811.0042 (CÓDIGO: 532536)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): VINICIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS

 Vistos etc.

Os autos vieram me conclusos após declínio de competência do Juizado 

Especial Criminal Unificado.

Remetam-se os autos ao Parquet, para que se manifeste quanto ao 

declínio dos autos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 161846 Nr: 9178-15.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ARRUDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 PROCESSO Nº 9178-15.2010.811.0042 Cód. 161846

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

 RÉU: EDINALDO ARRUDA OLIVEIRA

Vistos etc.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 11.10.2018 às 

16h30min.

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, 20 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 371526 Nr: 12169-22.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWELYN MUNIQUE BERTOLLA MURTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 PROCESSO Nº 12169-22.2014.811.0042 Cód. 371526

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

 RÉU: EWELYN MUNIQUE BERTOLLA MURTINHO

Vistos etc.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 16.10.2018 às 

16h30min.

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, 20 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 372176 Nr: 12940-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDISMO DA CUNHA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLY FORTUNATO - 

OAB:21705 -B

 PROCESSO Nº 12940-97.2014.811.0042 Cód. 372176

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

 RÉU: BENEDISMO DA CUNHA GONÇALVES

Vistos etc.

Tendo em vista que vista que a audiência anterior foi prejudicada, pois os 

advogados de defesa não foram intimados para solenidade (fl. 103), 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 10.10.2018 às 

16h30min.

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, 20 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 379177 Nr: 20825-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MARLON DOS SANTOS, ANDERSON 

NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o choque de horário das audiências entre a 4ª e 3ª Varas 

Criminais, REDESIGNO a solenidade para o dia 29.08.2018, às 15h00min.

Considerando que o acusado Victor não foi localizado para sua intimação 

e que há notícias que o mesmo encontra-se segregado (fl. 194), 

certifique-se se o acusado realmente encontra-se preso e requisite-se.

Caso negativo, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

MARCEMILA MELLO REIS PENNER

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 341668 Nr: 1495-19.2013.811.0042

 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): LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA, PAULO 

RICARDO LEITE DOS SANTOS, JOSE DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT, GIULIANO MARTINS MEDEIROS - OAB:, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista o choque de horário das audiências entre a 4ª e 3ª Varas 

Criminais, REDESIGNO o ato para o dia 23.08.2018, às 16h00min.

Verifica-se que os acusados Luiz Fernando e Paulo Ricardo mais uma vez 

não foram localizados pessoalmente para suas intimações (fls. 577 e 

579).

Os réus Luiz Fernando e Paulo Ricardo poderão ser intimados em seus 

locais de trabalho, onde exercem suas funções, ou em qualquer outro 

local em que venham a serem encontrados pelo Oficial de Justiça 

encarregado de cumprir as diligências.

Ressalte-se que, em hipótese de não comparecimento dos acusados, a 

audiência será considerada realizada, nos termos do art. 367 do CPP.

Caso os réus não sejam encontrados para intimação pessoal, determino à 

secretaria deste Juízo que proceda à intimação por edital, com prazo de 

15 dias (art. 361 do Código de Processo Penal) ou, se o Oficial de Justiça 

verificar que os réus se ocultam para não serem intimados, que proceda à 

intimação com hora certa, conforme previsto no art. 362 do Código de 

Processo Penal.

Intime-se a testemunha Bruna da Silva.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de julho de 2018.

MARCEMILA MELLO REIS PENNER

 Juíza de Direito em substituição

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 416511 Nr: 21654-12.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Intimo a Advogada de defesa Dra. JACKELINE M.M.PACHECO, OAB-MT 

N°10402, para apresentar as RAZÕES DE APELAÇÃO no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 306289 Nr: 3783-08.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JUAREZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426/MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 397, inc. III, do Código de Processo 

Penal, hei por bem ABSOLVER SUMARIAMENTE o acusado JOSÉ JUAREZ 

DOS SANTOS, qualificado nos autos, do crime a este imputado, sendo de 

rigor o reconhecimento da atipicidade da conduta, em virtude do caráter 

fragmentário do Direito Penal e do princípio da insignificância e da 

intervenção mínima.Nos termos do art. 91, II, “a” e “b” do Código Penal e 

calçado no entendimento jurisprudencial , DECLARO o perdimento em 

favor da União de eventuais objetos apreendidos que tenham correlação 

com o crime e não sejam pertencentes à vítima. Igualmente, DETERMINO a 

imediata restituição de eventuais documentos pessoais e objetos, a quem 

de direito, desde comprovada sua propriedade. Se decorridos 90 

(noventa) dias da data do trânsito em julgado desta e não houverem sido 

reclamados os bens supramencionados, DECRETO a perda das coisas 

apreendidas em favor da União.Da mesma forma, havendo fiança 

depositada nestes autos, nos termos dos arts. 336 e 337 do CPP , 

DETERMINO a RESTITUIÇÃO DA FIANÇA atualizada.Havendo a arma de 

fogo e munições apreendidas nos autos não mais interessam à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam as mesmas remetidas ao Comando do Exército da Região para 

doação a órgão de segurança pública ou destruição conforme o 

caso.Recolham-se eventuais mandados de prisão provenientes destes 

autos em nome do réu.Sem custas.Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se expedindo o necessário. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se.Cuiabá/MT, 22 de maio de 2017.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 344993 Nr: 5262-65.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVY STEPHEN DE AQUINO, THIAGO DA 

SILVA ALVES, CLAYTON DALLES FREITAS, WELETON CORREIA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 Processo Crime nº. 5262-65.2013.811.0042 – Cód. 344993

Vistos, etc.

Considerando a readequação de pauta, redesigno o 27/09/2018 às 

16h45min para audiência de instrução e julgamento.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de julho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 476619 Nr: 16463-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEBER FERREIRA, Rg: 25923722, 

Filiação: Glorete Aparecida Ferreira, data de nascimento: 22/08/1995, 

brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a), lavador de carros. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ARTIGO, 155, §4°, I, II, 

DO CP

Despacho: Diante manifestação ministerial às fls. 61, dos presentes autos, 

determino a citação do acusado Cleber Ferreira via edital, notificando-o 

para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze dias, dos 

termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo Penal.Oficie-se ao 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando informações se o 
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Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum dos Presídios 

deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 de julho de 

2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mohamad Kamal Fares 

Neto, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504795 Nr: 43792-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON MARCELO JACINTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAICON MARCELO JACINTA, Cpf: 

03535510155, Rg: 1969976-0, Filiação: Maria das Dores Jacinta, data de 

nascimento: 18/11/1987, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

entregador, Telefone 9324-1776. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMO DO ARTIGO. 16 DALEI N° 

10.826/03.

Despacho: Vistos:Diante manifestação ministerial às fls. 59, dos presentes 

autos, determino a citação do acusado Maicon Marcelo Jacinta via edital, 

notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze 

dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 

13 de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mohamad Kamal Fares 

Neto, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486075 Nr: 25740-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DUARTE MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIAO DUARTE MAIA, Cpf: 

11885730802, Rg: 29675715, Filiação: Edith Mendes Duarte e Francisco 

Pereira Maia, data de nascimento: 04/10/1966, brasileiro(a), natural de 

Tesouro-MT, casado(a), caseiro, Telefone 992344958. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ARTIGO. 304, DO CP.

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 127, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Sebastião Duarte Maia 

via edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo 

de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 

de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mohamad Kamal Fares 

Neto, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378239 Nr: 19797-62.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES FERREIRA NETO, EDUARDO 

MANOEL MENDES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO MANOEL MENDES GIMENES, 

Cpf: 02953223142, Rg: 2113397-2, Filiação: Maria do Anjo Mendes 

Gimenes, data de nascimento: 22/09/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), cuida de carro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, SUPRA QUALIFICADA, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA, PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INTERPOR RECURSO.

Despacho/Decisão: “(...) P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo procedente a denúncia de fls. 05/06, dos autos para condenar os 

acusados João Alves Ferreira Neto e Eduardo Manoel Mendes Gimenes, 

devidamente qualificados, nas penas do art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c 

art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal. (...) Por tais motivos, fixo a 

pena-base no mínimo legal, em DOIS ANOS de reclusão e multa em DEZ 

DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a UM TRIGÉSIMO do valor do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. (...) Uma vez que não consta 

nos autos qualquer informação que ateste sua reincidência, e com fulcro 

no artigo 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por duas penas restritivas de direito, na modalidade de 

prestação de serviços à comunidade, por 08 horas diárias, uma vez por 

semana, durante todo período da pena a que foram os Réus condenados 

e a prestação pecuniária, com o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) a 

entidade filantrópica AACC-Associação dos Amigos das Crianças com 

Câncer. (...)”

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, Bianca Marcelino 

Romaquelli, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378239 Nr: 19797-62.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES FERREIRA NETO, EDUARDO 

MANOEL MENDES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO ALVES FERREIRA NETO, Cpf: 

04379479390, Rg: 5700711, Filiação: Adalgisa Alves Ferreira e Francisco 

de Assis Ferreira, data de nascimento: 04/01/1988, brasileiro(a), natural 
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de Juazeiro do Norte-CE, casado(a), auxiliar de pedreiro, Telefone 9248 

6836. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, SUPRA QUALIFICADA, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA, PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INTERPOR RECURSO.

Despacho/Decisão: “(...) P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo procedente a denúncia de fls. 05/06, dos autos para condenar os 

acusados João Alves Ferreira Neto e Eduardo Manoel Mendes Gimenes, 

devidamente qualificados, nas penas do art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c 

art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal. (...)Por tais motivos, fixo a 

pena-base no mínimo legal, em DOIS ANOS de reclusão e multa em DEZ 

DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a UM TRIGÉSIMO do valor do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. (...) Atenta às circunstâncias 

judiciais já relatadas, e, nos termos do artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal, 

determino o regime aberto para o início do cumprimento da pena. (...) Uma 

vez que não consta nos autos qualquer informação que ateste sua 

reincidência, e com fulcro no artigo 43 e seguintes do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, por 08 

horas diárias, uma vez por semana, durante todo período da pena a que 

foram os Réus condenados e a prestação pecuniária, com o pagamento 

de R$ 100,00 (cem reais) a entidade filantrópica AACC-Associação dos 

Amigos das Crianças com Câncer. (...)”

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, Bianca Marcelino 

Romaquelli, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 478495 Nr: 18331-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA APARECIDA EGNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA PAULA APARECIDA EGNES DE 

SOUZA, Rg: 1984398-4, Filiação: Sirlene Auxiliadora Egnes de Souza, data 

de nascimento: 24/07/1983, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADA NOS TERMOS DO ARTIGO, 157, CAPUT, 

C/C ART. 14,II, C/C ART. 70 C/C 307, TODOS DO CP

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 76, determino 

a citação da acusada Ana Aparecida Egnes de Souza via edital, 

notificando-a para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze 

dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se a Acusada não se encontra presa ou recolhida em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 

de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mohamad Kamal Fares 

Neto, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321173 Nr: 167-88.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SOUZA SALOMÃO, JULIANO SOUZA 

DE MATOS, KENE EDUARDO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527/MT, LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS - 

OAB:17049/MT, WELLINGTON SILVA - OAB:5354/MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANO SOUZA DE MATOS, Filiação: 

Lucinete Souza Santo Matos e Jordito Bom Despacho de Matos, data de 

nascimento: 14/01/1984, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, solteiro(a), 

servente, Telefone 9224-0107. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO, SUPRA QUALIFICADO, PARA 

CONSTITUIR NOVO DEFENSOR NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, CASO 

NÃO O FAZENDO, OS AUTOS SEGUIRÃO COM VISTA A DEFENSORIA 

PÚBLICA.

Despacho/Decisão: Despacho:Diante das justificativas apresentadas pelo 

douto Advogado do acusado Juliano Souza de Matos, juntadas às fls. 318, 

dos presentes autos, expeça-se edital com prazo de 10 dias notificando-o 

para que constitua um novo defensor, no prazo de 5 dias, bem como o 

advirta-o de que, em não o fazendo no prazo gizado, os autos seguirão 

com vista à Defensoria Pública. Havendo a contratação intime o douto 

Defensor para que prossiga na defesa do Acusado.Decorrido o prazo e 

não havendo a manifestação de um novo defensor, intime-se a Defensoria 

Pública, para os fins previstos no parágrafo anterior.Cumpra-se.Cuiabá, 

18 de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Marcelino 

Romaquelli, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429015 Nr: 4486-60.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CAETANO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO CAETANO CURVO, Filiação: 

Ivo Curvo e Angelina Campos Curvo, data de nascimento: 18/08/1979, 

brasileiro(a), natural de N. S. do Livramento-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ARTIGO 307 DO CP.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 101, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Eduardo Caetano Curvo 

via edital, notificando-o para apresentar uma nova DEFESA INICIAL, com 

prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal, devido a uma nova tipificação do crime.Oficie-se ao 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando informações se o 

Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum dos Presídios 

deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 de julho de 

2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mohamad Kamal Fares 

Neto, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 472236 Nr: 12066-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DE ABREU BORJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO RICARDO DE ABREU BORJA, 

Cpf: 03088645145, Rg: 1900789-2, Filiação: Ramon Luciano Borja e 

Francisca de Abreu, data de nascimento: 18/07/1987, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone 

9298-6125(riane). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, SUPRA QUALIFICADA, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA, PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INTERPOR RECURSO.

Despacho/Decisão: "(...) P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo procedente a denúncia de fls. 04/05, dos autos, para condenar o réu 

Paulo Ricardo de Abreu Borja, já qualificado, nas sanções do art. 14 da Lei 

10.826/2003, c/c art. 61, I, do Código Penal. (...) Diante da inexistência de 

qualquer outra atenuante, agravante ou causa especial ou geral de 

aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em DOIS ANOS E TRÊS 

MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE DOZE DIAS-MULTA e o dia multa 

correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos 

fatos. Nos termos do artigo 33, § 2º, letra "b" e § 3º, do Código Penal, 

determino o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, já 

que é reincidente. Diante do fato de que o Acusado é reincidente, e nos 

termos do dispõe o artigo 44, inciso II, do Código Penal, deixo de substituir 

a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (...)"

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, Bianca Marcelino 

Romaquelli, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328940 Nr: 8893-51.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA 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): JOSE PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

20424574268, Filiação: Francisco Pereira da Silva e Maria do Carmo da 

Silva, data de nascimento: 11/04/1947, brasileiro(a), natural de Pombal-PA, 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ARTIGO 297 E 304 DO 

CÓDIGO PENAL

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 94, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado José Pereira da Silva via 

edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de 

quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 

de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mohamad Kamal Fares 

Neto, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155143 Nr: 2490-37.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PAULA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS CARLOS PAULA MARINHO, Cpf: 

02616462141, Filiação: Sebastião Alves Marinho e Maria Paula Brum, data 

de nascimento: 28/02/1985, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, 

solteiro(a), cabeleireiro, Telefone 33214354. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ARTIGO 155,§ 4°, 

INCISO I, II, IV, C/C ART. 71 DO CP

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 63, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Luis Carlos Paula 

Marinho via edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com 

prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, 

solicitando informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido 

em algum dos Presíd ios deste  Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mohamad Kamal Fares 

Neto, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379840 Nr: 21515-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FIALHO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO FIALHO DA CRUZ, Filiação: 

Aquilino Lemes Fialho da Cruz e Maria Conceição Fialho da Cruz, data de 

nascimento: 05/09/1986, brasileiro(a), natural de Vila Bela S. Trindade-MT, 

solteiro(a), jardineiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, SUPRA QUALIFICADA, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA, PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INTERPOR RECURSO.

Despacho/Decisão: “(...) P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo procedente a denúncia de fls. 05/07, dos autos, e condeno o réu 

Thiago Fialho da Cruz, nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código 

Penal Brasileiro. (...) Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal de 

DOIS ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa 

correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos 

fatos. Atenta às circunstâncias judiciais já relatadas, e, nos termos do 
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artigo 33, § 3º, alínea “c” do Código Penal, determino o regime aberto para 

o início do cumprimento da pena. Por se tratar de Réu primário, uma vez 

que não consta nos autos qualquer informação que ateste sua 

reincidência, e com fulcro no artigo 43 e seguintes do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, por 08 

horas diárias, uma vez por semana, durante todo período da pena a que 

foi o Réu condenado, fazendo-se a detração penal do período em que o 

Acusado esteve preso, previamente; e a prestação pecuniária, com o 

pagamento de R$ 100,00 (cem reais) a entidade a ser indicada pelo Juízo 

da Execução no momento da audiência admonitória. (...)”

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, Bianca Marcelino 

Romaquelli, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438391 Nr: 14828-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WASHINGTON FELIPE BARBOSA 

ANDRADE, Rg: 2323885-2, Filiação: Tatiana Barbosa da Silva e Marco 

Aurelio Souza Andrade, data de nascimento: 29/03/1996, brasileiro(a), 

natural de Taguatinga-DF, solteiro(a),  feirante, Telefone 

9252-8115/9307-0133. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, SUPRA QUALIFICADA, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA, PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INTERPOR RECURSO.

Despacho/Decisão: "(...) P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/10, dos autos, para 

condenar o réu Washington Felipe Barbosa Andrade já qualificado, nas 

penas do art. 157, § 2º, inciso II, do CP, c/c art. 70 ( duas vezes = duas 

vítimas), c/c art. 146, § 1º, c/c art. 70 (duas vezes = duas vítimas), c/c art. 

69, c/c art. 65, inciso III, aliena "d", c/c art. 61, inciso II, alíneas "a", "b" e 

"h", todos do Código Penal. (...) 6.1.3 - Da aplicação do concurso formal 

em relação ao roubo realizado em desfavor das vítimas Solange e Juliana: 

(...) Assim, diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, e 

do que dispõe o art. 72 do Código Penal, aumento a pena em um sexto e 

fixo-a em SEIS ANOS, DOIS MESES e VINTE DIAS DE RECLUSÃO E MULTA 

EM VINTE E SEIS DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do 

valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...) 6.1.6 - Da aplicação 

do concurso formal em relação ao delito de constrangimento ilegal 

realizado em desfavor das vítimas Reginaldo e de sua Esposa: (...) Assim, 

diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, aumento a 

pena em um sexto e fixo-a em DEZ MESES E QUINZE DIAS DE DETENÇÃO. 

(...) Embora tenha reconhecido a ocorrência do concurso material entre os 

crimes de roubo majorado e constrangimento ilegal, deixo de realizar a 

soma das penas, já que um dos crimes pelo qual o Acusado foi 

condenado é de detenção e o cumprimento da pena se dará de forma 

diferenciada. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, 

determino o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. (...)"

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, Bianca Marcelino 

Romaquelli, digitei.

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.: 455305 Nr: 32578-48.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO JOSÉ DOS SANTOS NETO, 

WALBER BRENO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALBER BRENO RIBEIRO DA SILVA, Rg: 

2291434-0, Filiação: Rosilene Ribeiro e Silvio Dias de Moura, data de 

nascimento: 11/09/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

ajudante tapeceiro, Telefone 9229-8877. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, SUPRA QUALIFICADA, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA, PARA QUERENDO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INTERPOR RECURSO.

Despacho/Decisão: “(...) P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/06, dos autos, para: 

(...) b) condenar o acusado Walber Breno Ribeiro da Silva, devidamente 

qualificado, nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, c/c 

art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 70, c/c art. 65, incisos I e III, 

alínea “d”, ambos do Código Penal. Definida, assim, a questão da 

incidência penal, segue-se a individualização e dosagem da pena do 

acusado Walber Breno Ribeiro da Silva. (...) Assim, diante do 

reconhecimento da ocorrência do concurso formal, e do que dispõe o art. 

72 do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), e fixo-a de forma 

definitiva em SETE ANOS, UM MÊS E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E 

CINQUENTA E DOIS DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do 

valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 

33, § 2º, letra “b” e § 3º, do Código Penal, determino o regime semiaberto 

para o início do cumprimento da pena pelo Acusado. (...)”

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, Bianca Marcelino 

Romaquelli, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418604 Nr: 23878-20.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN BRAGA 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): GILVAN BRAGA DA SILVA, Cpf: 

02986411274, Rg: 1342676, Filiação: Dalva Rodrigues da Silva e João 

Braga da Silva, data de nascimento: 03/04/1993, brasileiro(a), natural de 

Mirante da Serra-RO, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado nos termos do artigo 180, caput, do Código 

Penal c/c artigo 244-B, da Lei 8.069/90.

Despacho: Vistos:Diante manifestação ministerial às fls. 113, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Gilvan Braga da Silva 

via edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo 

de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 

20 de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Marcelino 

Romaquelli, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385512 Nr: 27577-53.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTONI GOLDINO DOS SANTOS, ADRIANO 

NELSON DOS SANTOS, GEZUINO CATARINO DA CRUZ, JOSÉ SEVERINO 

BARBOSA, JACILDO FRANCISCO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/MT, GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - 

OAB:19205/MT, JOELMA MEDEIROS GONÇALVES - OAB:18275

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO NELSON DOS SANTOS, Rg: 

1483593-2, Filiação: Ana Estavam dos Santos e Jose Nelson dos Santos, 

data de nascimento: 01/11/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-mt-MT, 

solteiro(a), Telefone 9912-5180. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO, SUPRA QUALIFICADO, PARA 

CONSTITUIR NOVO DEFENSOR NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, CASO 

NÃO O FAZENDO, OS AUTOS SEGUIRÃO COM VISTA PARA A 

DEFENSORIA PÚBLICA.

Despacho/Decisão: Despacho.Ante o teor da Certidão juntada às fls. 683, 

dos presentes autos, expeça-se edital com prazo de 10 dias, notificando o 

acusado Adriano Nelson dos Santos para que constitua novo Defensor, 

no prazo de cinco dias, advertindo-o que, em não o fazendo, os autos 

seguirá com vista à Defensoria Pública.Decorrido o prazo e não havendo 

contratação, dê-se vista à Defensoria Pública, para os fins determinados 

no parágrafo anterior. Cumpra-se.Após, conclusos.Cuiabá, 12 de julho de 

2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Marcelino 

Romaquelli, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 527718 Nr: 19621-44.2018.811.0042

 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): ELAYNE CHRISTIAN OLIVEIRA MARQUES, 

ELTON RIBEIRO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PAQUIER DE MORAES - 

OAB:23284-B

 Certifico e dou fé, que diante da informação de fls. 146/147, INTIMO o d. 

advogado dos acusados para que apresente defesa prévia no prazo de 

10 dias, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/2006. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 528344 Nr: 20198-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES, 

WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 69/71, 

INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva, MANTENDO as 

segregações cautelares de JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES e 

WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA.No mais, cumpra-se a 

decisão de fl. 43.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 512798 Nr: 5472-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGILDES JOAQUIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975B

 Vistos etc.

Visando a realização da oitiva da testemunha, designo a data de 

20/11/2018, às 14h15min para sua oitiva.

 Requisite-se a testemunha. Os presentes saem intimados. Intime-se via 

DJE o patrono do acusado.

Comunique-se o juízo deprecante acerca da nova data designada.

 Às providências.

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.: 485241 Nr: 24934-20.2017.811.0042

 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): VILSO GOMES VIANA, ARIZON ROQUE DA 

SILVA, ALEX SANTOS DA SILVA, OSVALDO PEDRO DA SILVA, JOSE 

ESMICESEA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves - OAB:7645, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, EDUARDO F. PINHEIRO 

- OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

João Felipe Oliveira do Carmo - OAB:15229, KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:19253/E, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, MARCELA 

SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2669-A/MT

 Vistos etc.

REVENDO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra os denunciados, 

conforme determinação da Corregedora-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grasso, através do Ofício Circular n° 10/2018/GAB/J-Aux, observo 

que os mesmos tiveram suas prisões em flagrante convertidas em 

preventiva, para o fim de assegurar a ordem pública (decisões de fls. 

132/134, 135/137, 141/143 e 144/146), fundamento este que, a meu ver, 

permanece intacto, diante da gravidade concreta de suas condutas 

exteriorizadas pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido 

(quase cem quilos de cocaína).

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, inclusive sedimentado pelo Enunciado Orientativo 25, in 

verbis:

25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia 

da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. 

(IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS 

CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 

12/04/2017)

Agregado a isso, friso que, forte na Súmula 52 do STJ, resta superada 

qualquer arguição quanto a constrangimento ilegal supostamente sofrido 

pelos réus, por excesso de prazo na formação da culpa, já que a 

instrução encontra-se encerrada, faltando, ademais, apenas as defesas 

dos denunciados Vilso, Arizon, Osvaldo e José Esmicesea apresentarem 

suas alegações finais para que seja prolatada sentença.

 Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretas as prisões 

preventivas dos acusados VILSO GOMES VIANA, ARIZON ROQUE DA 
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SILVA, OSVALDO PEDRO DA SILVA e JOSÉ ESMICESEA DA SILVA.

Decorrido o prazo de intimação de fl. 802 sem que as defesas dos réus 

Vilso, Arizon, Osvaldo e José Esmicesea apresentem as alegações finais, 

intimem-se, pessoalmente, os aludidos acusados para constituírem novos 

advogados ou informarem suas hipossuficiências, ocasião, então que, 

nesta situação, serão patrocinados pela Defensora Pública que oficia junto 

a esta Vara Especializada.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507498 Nr: 322-81.2018.811.0042

 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): IRINEIA APARECIDA SISNANDO DA SILVA, 

ALEXANDRE FERREIRA LOPES, LUCIVALDO REGIS DA SILVA, IURY DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - 

OAB:3.079-A

 Vistos etc.REVENDO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra os 

denunciados, conforme determinação da Corregedora-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grasso, através do Ofício Circular n° 10/2018/GAB/J-Aux, 

observo que os mesmos tiveram suas prisões em flagrante convertidas 

em preventiva, para o fim de assegurar a ordem pública (decisões de fls. 

160/161 e 169/170), fundamento este que, a meu ver, permanece intacto, 

diante da gravidade concreta de suas condutas exteriorizadas pela 

expressiva quantidade de entorpecente apreendido (704,57g de 

maconha).Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, inclusive sedimentado pelo Enunciado Orientativo 

25, in verbis:25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas 

ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de 

prisão preventiva. (IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE 

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no 

DJE 12/04/2017)Agregado a isso, friso que os réus são renitentes na 

prática delitiva, conforme já mencionado na decisão de fl. 295, inclusive, 

IRINEIA é reincidente específica.Logo, tais fatos ratificam com mais rigor a 

necessidade de mantê-los presos para conter suas reiterações 

criminosas.E, por fim, forte na Súmula 52 do STJ, resta superada qualquer 

arguição quanto a constrangimento ilegal supostamente sofrido pelos 

réus, por excesso de prazo na formação da culpa, já que a instrução 

encontra-se encerrada; inclusive, só falta a defesa do réu IURY 

apresentar suas alegações finais para que seja prolatada sentença. Por 

isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretas as prisões preventivas 

dos acusados IRINEIA APARECIDA SISNANDO DA SILVA e ALEXANDRE 

FERREIRA LOPES.Decorrido o prazo da intimação de fl. 331 sem que a 

defesa do réu Iury apresente as alegações finais, intime-se, 

pessoalmente, o aludido acusado para constituir novo advogado ou 

informar sua hipossuficiência, ocasião, então que, nesta situação, será 

patrocinado pela Defensora Pública que oficia junto a esta Vara 

Especializada.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507532 Nr: 356-56.2018.811.0042

 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): JONY PETTERSON GOMES MOREIRA, 

FRANCIS WELLINGTON ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A

 (...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado FRANCIS WELLINGTON 

ALMEIDA GUIMARÃES, Cpf: 06091049186, Rg: 27398846, Filiação: Deise 

Cristina Almeida de Jesus e Francisco Gualberto Guimarães, data de 

nascimento: 10/01/1997, brasileiro, natural de Cuiabá-MT, convivente, 

ajudante de descarga de caminhão, Endereço: Rua 13, N. 20, Bairro: Nova 

Esperança, Cidade: Cuiabá-MT, atualmente Segregado no PCE e JONY 

PETTERSON GOMES MOREIRA, Cpf: 01024870227, Rg: 26280329, Filiação: 

Margarete Gomes Moreira, data de nascimento: 24/05/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de produção, Endereço: Rua 01, 

Qd. 06, N° 17, Bairro: Nova Esperança III, Cidade: Cuiabá-MT, atualmente 

Segregado na PCE, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da 

Lei n° 11.343/2006, bem como para ABSOLVÊ-LOS da prática delitiva 

capitulada no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340773 Nr: 482-82.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALVES PEREIRA DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO ALVES PEREIRA DA PENHA, 

Filiação: Alzira Alves Pereira e Antonio Pereira da Penha, data de 

nascimento: 29/11/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

auxiliar de armazem, Telefone 3653-4543. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO, acima qualificado para tomar 

ciência da Decisão de fls. 80/82, que suspende o presente processo até a 

data de 15 de dezembro de 2023 (art. 109, inciso IV DO Código penal), 

quando voltará a correr o PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO 

PUNITIVA DO ESTADO desta Ação Penal Pública, ate a data de 06 de 

agosto de 2030.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de THIAGO ALVES PEREIRA DA PENHA pela 

prática, em tese, do crime tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/03, 

ocorrido no dia 11 de Dezembro de 2012 (Boletim de Ocorrência nº 

2012.470043).

Despacho/Decisão: Vistos e etc... Trata-se de Ação Penal Publica 

Incondicionada, distribuída em 30/07/2014, na qual o Ministério Público 

imputa ao acusado THIAGO ALVES PEREIRA DA PENHA a conduta 

tipificada no Art. 12 da Lei nº 10.826/03 - Posse irregular de arma de fogo 

de uso permitido, por fato ocorrido 11/12/2012, por volta das 16h50min, na 

Rua 08, nº 16, quadra 09, bairro Eldorado, nesta Capital, por possuir 

01(um) revólver Taurus calibre 38, nº IL251539, municiado com 06 (seis) 

munições de mesmo calibre intactas, conforme Termo de Apreensão de 

fls.23, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, fls. 05/07. Em 06/08/2014, foi recebida a denúncia, 

interrompendo-se o prazo prescricional e designou-se audiência de 

suspensão condicional do processo, às fls. 57/58. Em 27/10/2014 foi 

certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que o Acusado encontra-se em lugar 

incerto e não sabido, fls. 66. Em 19/11/2014, em audiência, determinou-se 

à citação por Edital do Acusado para a apresentação de sua Defesa 

Preliminar no prazo de 10 dias, às fls. 70/71. Em 09/02/2015 foi certificado 

pelo Analista Judiciário afixação do edital de citação no átrio do Fórum, fls. 

73. O edital de citação foi publicado no D.J.E. de nº 9475, de 10/02/2015, 

publicado em 11/02/2015, fls. 78. Em 15/09/2015, foi certificado pelo 

Analista Judiciário que transcorreu o prazo para apresentação de 

resposta a acusação, sem qualquer manifestação, fls. 79. É o sucinto 

relatório. DECIDO. Considerando que o fato denunciado nesta ação penal 

ocorreu na data de 11/12/2012, depois do advento da Lei 9.271/96, a qual 

modificou a redação do Art. 366 do Código de Processo Penal, decorridos 

um ano, sete meses e vinte e cinco dias de tramitação inquisitorial, a 

denúncia foi recebida na data de 06/08/2014 e decorridos até a presente 

data um ano, cinco meses e cinco dias de tramitação processual, restam 

ainda seis anos, seis meses e vinte e cinco dias, para o reconhecimento 

da extinção do prazo prescricional, que no caso presente é de OITO 

ANOS, nos termos do Art. 109, inciso IV do Código Penal, por isso, com 

fundamento no Art. 366 do Código de Processo Penal, SUSPENDO O 

PRESENTE PROCESSO PENAL Nº 482-82/2013, que o Ministério Público 

promove contra o acusado THIAGO ALVES PEREIRA DA PENHA, até a 

data de 15 de dezembro de 2023 (Art. 109, inciso IV do Código Penal), 
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quando voltará a correr O PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO 

PUNITIVA DO ESTADO desta Ação Penal Pública, até a data de 06 de 

agosto de 2030, posto que o Acusado foi citado por edital e não 

apresentou sua defesa preliminar (fls. 79).Comparecendo o Acusado a 

qualquer tempo, CERTIFIQUE-SE e À CONCLUSÃO.PUBLIQUE-SE na 

íntegra no Diário de Justiça para intimação do Acusado. NOTIFIQUE o d. 

Promotor de Justiça desta decisão. DECORRIDOS os dois prazos acima 

(Suspensão Processual e Prescricional e Prescrição da Pretensão 

Punitiva) sem manifestação das Partes, DÊ-SE VISTAS novamente ao 

Ministério Público e à CONCLUSÃO, para extinção e arquivamento 

definitivo do processo.AGUARDE-SE decorrerem os prazos acima no 

Arquivo Provisório (Cód. 108) e DÊ-SE BAIXA nos relatórios (Art. 366 

CPP). CUMPRA-SE sucessivamente.Cuiabá, 15 de dezembro de 2015. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 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, FRANCIELE CAROL DA 

SILVA SANTOS, digitei.

Cuiabá, 25 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.: 321800 Nr: 862-42.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO VITÓRIO DA SILVA, Cpf: 

30477280110, Rg: 0417014 - 8, Filiação: Lucilio Vitório da Silva e Eva 

Augusta da Silva, data de nascimento: 08/02/1952, brasileiro(a), natural de 

Conceição de Ipanema-MG, convivente, segurança, Telefone 981171920. 

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 JOÃO VITÓRIO DA SILVA pela prática, 

em tese, do crime tipificado no art. 306 da lei nº9.503/97, ocorrido no dia 

18.12.2011 (Boletim de Ocorrência N.º 1020001.11.238382-2)

Despacho/Decisão: AUTOS Nº 862-42.2012.811.0042 – (Código 

321800)RÉU: JOÃO VITÓRIO DA SILVAVistos.Tentada a localização do 

acusado, conforme certidão de fls. 76/77, não foi possível 

encontrá-la.Instado, o douto representante do Ministério Público requereu 

a expedição de ofício às empresas de telefonia móvel para que informem 

os dados qualicativos do acusado constantes em seus cadastros (fls. 

79).É a síntese.A análise dos autos demonstra que as diligências já 

empreendidas para localização do acusado não foram exitosas, não 

sendo possível nem mesmo obter-se qualquer informação adicional que 

apontasse minimamente o seu paradeiro, hipótese que enseja a conclusão 

dele estar em local incerto e não sabido.Não bastasse isso, a solicitação 

de oficiar-se todas as empresas de telefonia móvel que atuam no território 

nacional se mostra um esforço dispendioso e de duvidosa eficácia, já que 

de acordo com dados da Anatel , cerca de 70% das linhas celulares hoje 

existentes são da modalidade pré-paga, as quais, notoriamente, não 

dependem da informação de endereço de seus usuários para 

cadastramento, sendo remota a possibilidade de obter-se com tal diligência 

a localização atualizada do implicado. A providência solicitada, portanto, 

não atendi ao comando constitucional da eficiência. Desse modo, a não 

localização do acusado, impõe a aplicação do art. 361 do CPP que, 

segunda a jurisprudência, não demanda obrigatoriamente a prévia 

investigação de seu paradeiro ou esgotamento de todas as diligências 

possíveis. Nesse sentido:(..) EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO 

QUALIFICADO - PRELIMINARES - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA OU 

DA INTIMAÇÃO ACERCA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - RÉU EM LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO - DESNECESSIDADE DE SE COMPROVAR O 

ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO 

ACUSADO - REJEIÇÃO- NULIDADE DA QUESITAÇÃO - PRECLUSÃO - 

AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INOCORRÊNCIA - PREJUÍZO NÃO 

VERIFICADO - REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PEDIDO 

REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A citação editalícia é modalidade 

acessória, que deve ser utilizada somente quando o réu não for 

encontrado para ser citado pessoalmente, nos exatos termos do art. 361 

do Código de Processo Penal, sendo certo que o referido artigo não 

condiciona a citação ou a intimação por edital à prévia investigação de 

paradeiro ou esgotamento de todas as diligências possíveis para 

localização do réu. (...). TJ-MG - Revisão Criminal RVCR 

10000140186859000 MG (TJ-MG)PENAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - 

PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA SUSPENSÃO DO 

PROCESSO - REJEIÇÃO - MÉRITO - MATÉRIA FÁTICA - SUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - 

ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - 

NÃO-ACOLHIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO 

SIMPLES - POSSIBILIDADE - ATIVIDADE COMERCIAL - 

NÃO-ENQUADRAMENTO - REDUÇÃO DA PENA - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA EM FACE DO NOVO QUANTUM - DECLARAÇÃO. 1. 

Considerando a impossibilidade de localização do acusado para citação 

pessoal no endereço constante dos autos, correta a citação por edital, em 

consonância com o art. 361 do Código de Processo Penal. 2. (...) TJ-MG - 

Apelação Criminal: APR 10024082529959001 MGAdemais, como não se 

trata de feito acobertado por sigilo, nada impede que o órgão ministerial 

possa requisitar informações às empresas sobre o endereço do acusado. 

Com efeito, tal condição obriga a aplicação do art. 328, § 5º da CNGC, que 

determina que “Salvo nos casos de comprovada impossibilidade, a busca 

de endereços de partes e testemunhas deverá ser feita pela parte 

interessada (Ministério Público, Defensoria Pública, advogados) e não pela 

secretaria do Juízo”, razão pela qual, indefiro o pedido.Assim, CITE-SE O 

RÉU POR EDITAL, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para da defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, desde já, SUSPENDO O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, nos termos do art. 366 do CPP.O processo deverá ficar 

suspenso até 04.07.2025, quando, então, voltará a correr o prazo 

prescricional. A prescrição se dará em 14.09.2032.Deixo de decretar a 

prisão preventiva do acusado, uma vez que não se encontram presentes 

nenhum dos requisitos de admissibilidade descritos no art. 313 do CPP.Nos 

termos do art. 341 do CPP, DECLARO quebrada a fiança prestada pelo 

acusado e perdido o seu valor.Determino que o valor da fiança seja 

vinculado em Conta Judicial para Financiamento do Projeto para Criação e 

Instalação de Estabelecimentos Prisionais adequados ao cumprimento de 

pena no Regime Semiaberto (Código: 452072 - 2ª Vara Criminal), nos 

termos da Resolução 154/2012 CNJ e Provimento 05/2015 – 

CGJ/MT.Ciência ao Parquet.Na sequência, arquivem-se os autos, sem 

baixa.Cuiabá, 04 de julho de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz 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, 25 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.: 504803 Nr: 43800-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO MARCIO POUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Malheiros F. 

de Souza - OAB:3988/MT, CARLOS AUGUSTO MALHEIROS 
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FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988-0

 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, 26 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 362517 Nr: 1715-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYLSON CESAR CARRIJO RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o Dra Jackeline Moreira Martins Pacheco devolver os autos 

nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão 

e demais penalidades previstas em lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 508369 Nr: 1173-23.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDO CESAR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o Dr.Helio Bruno Caldeira devolver os autos nesta 

Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e 

demais penalidades previstas em lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 403230 Nr: 7562-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RONDON DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO WALDINAH 

PAGANOTTO DE PAIVA - OAB:12054

 Autos n. 7562-29.2015.811.0042.

I – O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sua cota, pugna 

pela extinção da punibilidade de Diego Rondon Delgado, ante o integral 

cumprimento das obrigações aceitas em audiência de suspensão 

condicional do processo (fls. 57/59).

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, observo que o acusado cumpriu integralmente as 

condições que foram impostas.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Diego Rondon Delgado, 

qualificado no presente feito, ante o integral cumprimento das condições 

impostas, o que faço com fulcro assente no artigo 89, §5º da Lei nº 

9.099/95.

Procedam as comunicações de estilo.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

II – P. R. I.

Cuiabá/MT, 22 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 403229 Nr: 7561-44.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL MOREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10.669

 Autos n. 7561-44.2015.811.0042.

I – O Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sua cota pugna pela 

extinção da punibilidade de Miguel Moreira Lopes, ante o integral 

cumprimento das obrigações aceitas em audiência de suspensão 

condicional do processo (fls. 60/61).

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, observo que o acusado cumpriu integralmente as 

condições que foram impostas.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Miguel Moreira Lopes, qualificado 

no presente feito, ante o integral cumprimento das condições impostas, o 

que faço com fundamento no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

Procedam as comunicações de estilo.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

II – P. R. I.

Cuiabá/MT, 23 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 503824 Nr: 42859-29.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN RESMINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16.317

 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, 26 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.: 504799 Nr: 43796-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER KENNEIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18.890, ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:18890/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, 26 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 311512 Nr: 9721-81.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - 
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OAB:15.304

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal instaurada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra MAURO CÉSAR FREDERICO, pela suposta 

prática do delito descrito no artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/97, conforme 

denúncia de fls. 4/6.

Denúncia recebida em 7.7.2017 (fl. 132).

Às fls. 136/141, o acusado apresentou resposta à acusação requerendo, 

preliminarmente, o reconhecimento da prescrição virtual.

O Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição de 

fato, conforme fl. 143 e verso.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal.

 Com efeito, ao delito supostamente praticado é cominada pena de máxima 

de 04 anos de detenção. Sendo assim, consoante o artigo 109, inciso IV, 

do Código Penal, a prescrição já ocorreu, posto que transcorreram 8 anos 

e 3 dias desde a data do fato (4.7.2009) e o recebimento da denúncia, em 

7.7.2017 (fl. 132).

Vale frisar que a revogação do disposto no §2° do art. 110 do Código 

Penal pela Lei n° 12.234/2010 não pode retroagir em prejuízo do réu, já que 

a suposta prática do delito é anterior à inovação legislativa, razão pela 

qual o prazo prescricional flui a partir da data do fato.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MAURO CÉSAR 

FREDERICO, qualificado nos autos, o que faço com fulcro no arts. 107, 

inciso IV, 109, inciso IV, e 110, §2°, com redação anterior à Lei n° 

12.234/2010, todos do Código Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas, 

anotações e comunicações necessárias.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 380510 Nr: 22260-74.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE DE MORAES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ DO 

NASCIMENTO DA SILVA - OAB:18211

 Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade da acusada Ana Caroline 

de Moraes, em relação ao crime narrado na denúncia, com fulcro no artigo 

89, § 5º, da Lei nº 9.099/95. Procedam-se as anotações necessárias, 

inclusive no Distribuidor, para os fins do art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as 

comunicações, baixas e anotações devidas, arquivando-se em seguida os 

autos.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 151245 Nr: 18769-35.2009.811.0042

 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): JEFERSON SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246, MARCOS TÚLIO FERNANDES MELO - OAB:16.291

 VISTOS ETC.

Publicada em sessão. Os presentes saem intimados.

Transitada em julgado, certifique-se e procedam-se às comunicações e 

baixas necessárias.

Após arquivem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 305297 Nr: 3050-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA, ALUISIO 

METELO JUNIOR, JULIANO CHIROLI, LINDBERG CARVALHO DE MEDEIROS, 

HENRIQUE CORREIA SILVA SANTOS, EDUARDO ANTONIO LEAL 

FERNANDES, RICARDO TOMAS DA SILVA, ERNESTO XAVIER DE LIMA 

JÚNIOR, ARNALDO FERREIRA DA SILVA NETO, RICARDO DE ALMEIDA 

MENDES, FERNANDO DUARTE SANTANA, DULCÉZIO BARROS OLIVEIRA, 

CARLOS EVANE DA SILVA, PEDRO PAULO BORGES DO AMARAL, LUCIO 

ELI MORAES, MORIS FIDÉLIS PEREIRA, HONEY ALVES DE OLIVEIRA, 

SAULO RAMOS RODRIGUES, ROBERTO DA SILVA BARBOSA, JONNE 

FRANK CAMPOS DA SILVA, ANTÔNIO VIEIRA DE ABREU FILHO, JOÃO 

ALBERTO ESPINOSA, AISLAN BRAGA MOURA, WANKER FERREIRA 

MEDEIROS, VALNEZ DUARTE DE SOUZA, ROGERIO BENEDITO DE 

ALMEIDA MORAES, ADILSON DE ARRUDA, HILDEBRANDO RIBEIRO 

AMORIM, RENER DE OLIVEIRA MICHALSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, ANDRÉ STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB:5.362-MT, 

ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, BRENO 

POLITANO LANGE - OAB:14.231/mt, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DOUGLAS DE MELO 

SANTIAGO - OAB:14359/MT, FABIANE PAES DE BARROS - OAB:14216, 

FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, FERNANDA MARTINS DE 

FARIA - OAB:13523, FERNANDO MARQUES E SILVA - OAB:7731, 

FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - OAB:13.146, JOAO RICARDO 

SOARES DA COSTA - OAB:14681, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, 

LUCAS BERNADINO - OAB:12027, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA - OAB:12027, LUIS EMÍDIO DANTAS JÚNIOR - OAB:7400-MT, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, MARCIANO XAVIER DA 

NEVES - OAB:11.190-OAB/MT., MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/MT, MIGUEL AREND PFEIL - OAB:5455, PAULO CESAR DE 

OLIVEIRA - OAB:16.6860, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:4839-A/MT, 

Rafaela Guerrize Conte - OAB:17024, RICARDO DA SILVA MONTEIRO 

- OAB:3.301/MT, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - OAB:8495, Samira 

Pereira Martins - OAB:10029, SAULO RONDON GAYVA - OAB:13.216, 

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591

 VISTOS ETC.(...).Desta feita, oficiem-se as corporações da Polícia Militar 

do Estado de Mato Grosso, dos Bombeiros Militares do Estado de Mato 

Grosso e da Polícia Militar do Estado de Rondônia para que, no prazo de 5 

dias, informem as atuais situações funcionais (atividade e inatividade), 

postos e graduações, bem como a última data de promoção dos réus 

OFICIAIS e dos juízes militares sorteados.Sem prejuízo do acima exposto, 

intime-se o advogado Wantuir Luiz Pereira (OAB/MT 11.171), subscritor da 

peça de fl. 4917, para que, no prazo de 5 dias, comprove a legitimidade de 

Anderson Mathues Mota de Oliveira como assistente de acusação, 

juntando cópia de sua identidade.Após a manifestação do referido 

causídico, manifeste-se o Ministério Público em relação ao pedido de 

habilitação como assistente de acusação de fl. 4917.Intimem-se.Cumpridas 

todas as providências acima, retornem conclusos para ordenação do 

procedimento.Às providências.Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.MURILO 

MOURA MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 151245 Nr: 18769-35.2009.811.0042

 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): JEFERSON SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246, MARCOS TÚLIO FERNANDES MELO - OAB:16.291

 “VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra JEFERSON SILVA CORREA, dando-o como 

incurso nas penas do artigo 251, caput, c/c artigo 80 e artigo 312, todos 

do Código Penal Militar.
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Conforme a denúncia (fls. 08/11), o acusado foi incluído na Corporação 

em 13.11.2000 e formou-se em 11.05.2001, ocasião em que foi 

apresentado ao CPC/CIPES.

Segundo a exordial acusatória, no ano de 2001, o denunciado prestou 

concurso para a Prefeitura Municipal de Cuiabá, foi aprovado e, desde 

então, assumiu o cargo efetivo de técnico em administração na Escola 

Municipal de Ensino Básico Silva Freire, onde exercia a função de 

secretário.

Conforme a peça inicial, o cargo ocupado pelo acusado na administração 

municipal era de dedicação exclusiva, com o dever de cumprir 40 

(quarenta) horas semanais, carga horária esta incompatível com a função 

de Policial Militar.

De acordo com a denúncia, o denunciado acumulou, indevidamente, os 

cargos públicos durante 09 (nove) anos. Esta situação decorreu de um 

acidente automobilístico sofrido pelo acusado no dia 13.05.2001, dois dias 

após a sua formatura, do qual resultaram sequelas que justificaram a 

concessão de licença para tratamento de saúde, no período de 

14.05.2001 a 11.08.2001.

Consta na inicial acusatória que, desde então, o denunciado se valeu de 

aproximadamente 30 (trinta) atestados médicos, fazendo com que ele 

ficasse afastado até a época da denúncia.

Segundo a denúncia, além das licenças para tratamento da própria saúde, 

o acusado se valia do argumento de que sua genitora e seu avô possuíam 

problemas de saúde e que ele era o único que a eles podia socorrer, 

obtendo, dessa forma, mais licenças para acompanhamento, as quais 

duravam até 30 (trinta) dias. Todavia, segundo restou apurado, juntamente 

com o denunciado e sua genitora, viviam pelo menos outras 04 (quatro) 

pessoas.

Extrai-se que, além de ser Policial Militar, de exercer cargo efetivo na 

escola EMEB Silva Freire e cuidar dos familiares, o acusado ainda cursava 

o 6º semestre da faculdade de direito no período noturno e cumpria 

dependência de algumas matérias no período matutino, conforme quadro 

de horário juntado aos autos.

Para tanto, o denunciado se valia da regulamentação administrativa 

consubstanciada na Portaria n. 157/15/AGOSTO, de 28.08.2005, que 

garante ao Policial Militar universitário horário de trabalho especial, de 

maneira a não colidir com o horário de seus estudos.

Ressoa que os fatos expostos, entre outros, serviram para que o 

acusado faltasse à imensa maioria de seus dias de serviço, tendo 

trabalhado menos de 01 (um) ano corrido, desde 2001 até os dias atuais, 

conforme constatação do Diretor de Recursos Humanos da PMMT (fls. 

16/17), isso sem contabilizar as diversas faltas injustificadas, a exemplo 

das relatadas às fls. 113/118.

Conforme a denúncia, ao mesmo tempo em que apresentava documentos 

médicos atestando a sua impossibilidade de exercer seus trabalhos na 

Polícia Militar nos períodos mencionados no extrato de alteração de fls. 

44/52, o acusado exercia sua função de técnico em administração na 

EMEB Silva Freire, onde cumpria carga horária de 08 (oito) horas diárias, 

conforme livro de ponto de fls. 169/185 e 259/307. Além disso, 

frequentava regularmente o curso de direito na Universidade de Cuiabá, 

conforme ficha de frequência de fls. 252/258, restando comprovada a 

expressa má-fé do acusado ao fazer uso de atestados e mecanismos 

administrativos de forma fraudulenta.

Consta, ainda, da exordial, que no dia 14.09.2006, o denunciado firmou o 

documento de fl. 33, onde declarou não acumular cargos públicos no 

Estado de Mato Grosso, recebendo seus proventos somente da função de 

Policial Militar, inserindo, dessa forma, declaração falsa em documento 

particular, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante, em patente atentado contra a administração e o serviço militar.

Segundo a denúncia, por diversas vezes, o denunciado obteve vantagem 

ilícita (remuneração sem contraprestação), em prejuízo do erário público 

estadual, induzindo e mantendo a administração militar no erro de crer que 

ele estaria impossibilitado de prestar o serviço, mediante ardil e meios 

fraudulentos consistentes na apresentação de atestados médicos, cujos 

conteúdos se evidenciaram contrários à realidade fática, pelas plenas 

condições de trabalho demonstradas pela assiduidade no cargo 

ilicitamente cumulado e no curso de graduação em nível superior.

A denúncia foi recebida em 11.08.2010, sendo determinado o 

processamento do feito perante o Conselho Permanente de Justiça (fl. 

319).

O réu foi devidamente citado (fl. 327).

Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas Flávia 

Ramalho dos Santos, Emirella Perpétua Souza Martins, Genivaldo Santana 

da Costa, Marenir Maurício da Silva e José de Jesus Nunes Cordeiro, bem 

como realizado o interrogatório do réu, conforme fls. 365/373 e 413/414.

As oitivas foram tomadas por meio de registro audiovisual e encontram-se 

gravadas nas mídias acostadas às fls. 374 e 415.

Em sede de memoriais (fls. 557/561), o Parquet pugnou pela parcial 

procedência da denúncia, requerendo a absolvição do acusado pela 

prática do crime de falsidade ideológica, em face do princípio da 

consunção e a condenação do réu pela prática do delito de estelionato.

O acusado, em causa própria (fls. 563/583), arguiu, preliminarmente, 

diversos pedidos na área criminal, administrativa e cível e, no mérito, 

requereu a sua absolvição, com fulcro no artigo 439, alínea a ou c, do 

Código Processual Penal Militar.

À fl. 594, foi designada a presente sessão de julgamento.

Nesta sessão, o Ministério Público e a defesa ratificaram os memoriais 

finais apresentados.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, em relação às preliminares suscitadas pela defesa, 

impende consignar que o pedido constante no item 1, a, de 

reconhecimento da parte conclusiva da homologação de sindicância que 

constatou a inexistência de crime, não merece acolhimento, na medida em 

que a homologação de sindicância constante às fls. 237/240, ao contrário 

do que aduz o réu, sinalizou para existência de crime, bem como de 

transgressão disciplinar.

Com efeito, não obstante constar na parte conclusiva da homologação de 

sindicância que “não há nos autos indícios de cometimento de crime”, todo 

o corpo da peça demonstra o contrário, tratando-se a inscrição de mero 

erro material.

Ademais, sabedor da existência da falha, em sede de alegações finais, o 

réu pugnou pelo reconhecimento tão somente da parte conclusiva da 

decisão, apontando unicamente a página onde está o erro material 

mencionado, qual seja, a folha 240.

Registre-se, ainda, que a decisão proferida em procedimento 

administrativo não vincula o processo criminal, em virtude da 

independência entre as esferas administrativa e penal.

Quanto ao pedido de reconhecimento da boa-fé objetiva em relação ao 

pedido de retorno à atividade militar, veiculado na letra b do item 1, 

confunde-se com o mérito e com ele será apreciado.

 De outra feita, quanto ao pleito descrito no item 1, c, de reconhecimento 

da inexistência de atos de improbidade administrativa, é da competência 

da Justiça Comum o processamento e julgamento de ação civil pública por 

ato desta natureza, ajuizada contra o servidor público militar, de modo que 

eventuais recursos devem ser aviados no âmbito cível, na instância 

competente e não neste Juízo Militar.

Desse modo, REJEITO as preliminares aventadas pelo réu.

No que tange ao crime descrito no artigo 251, caput, do Código Penal 

Militar, compulsando os autos, constata-se que a materialidade da conduta 

criminosa está satisfatoriamente comprovada por meio da portaria de fl. 

15, das declarações de fls. 33 e 187, do extrato de alterações de fls. 

44/52, das escalas de serviço de fls. 66/94, das informações de fls. 

95/101, do relatório de inteligência de fls. 110/112, dos livros ponto de fls. 

170/185 e 259/307, do histórico escolar e ficha de frequência de fls. 

249/258 e dos documentos de fls. 308/311, bem como pelas declarações 

das testemunhas prestadas durante a instrução processual.

Com relação à autoria, o réu negou a prática delitiva, afirmando que a 

legislação vigente à época dos fatos lhe permitia exercer os dois cargos, 

bem como que sempre esteve respaldado por atestados médicos em 

ambas as instituições onde trabalhava, quais sejam, a Prefeitura Municipal 

de Cuiabá e a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ponderou que a sua carga horária na EMEB Silva Freire nunca foi de 40 

(quarenta) horas semanais e que conciliava os dois empregos e o curso 

de graduação, além dos cuidados com a sua genitora, relatando que isso 

em nenhum momento trouxe prejuízos à administração militar.

Asseverou que houve incompatibilidade de horário entre um serviço e 

outro somente durante o curso de formação de soldado, afirmando que, 

nesse período, pagava um substituto para ficar em seu lugar na escola 

municipal, o que era autorizado pela Diretora do colégio.

Relatou que só permaneceu nos dois cargos porque a sua aprovação na 

Polícia Militar estava sub judice, bem como porque lhe foi determinado pela 

instituição aguardar em casa o seu processo de reforma, já que estava 

agregado por mais de dois anos, em virtude de acidente automobilístico 
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por ele sofrido. Aludiu que a sua intenção era pedir exoneração do cargo 

de técnico em administração, tão logo fosse resolvida a sua situação na 

Polícia Militar.

Todavia, a norma a que o réu se refere é a Constituição Federal, que em 

seu artigo 37, inciso XVI veda expressamente a cumulação remunerada 

de cargos púbicos, quando houver incompatibilidade de horários, como no 

caso vertente, já que a carreira militar exige dedicação exclusiva e o 

curso de formação de soldados é integral, sem contar com as escalas que 

os alunos concorrem durante o aperfeiçoamento.

Ademais, o cargo de técnico em administração exercido pelo réu na EMEB 

Silva Freire pelo acusado não contempla a hipótese referida na alínea b do 

inciso XVI do artigo 37 da CF/88, na medida em que não se refere ao 

cargo técnico ou científico definido no Decreto n. 1.282, de 11.03.1992.

Outrossim, se confrontadas as escalas de serviço da Polícia Militar e os 

livros pontos da EMEB Silva Freire, é visível a incompatibilidade de horário 

existente entre os dois cargos, já que, na escola municipal, o réu exercia 

as suas funções, durante todo o dia, a exemplo dos registros de entrada e 

saídas consignados nos livros pontos acostados aos autos às fls. 269, 

271, 274, 275, 276, 280, 282, 287 e 289, que constam o horário de entrada 

às 08h e o de saída às 17h.

Impende consignar que a testemunha Marenir Maurício da Silva, 

funcionária da escola municipal, ao ser questionada em Juízo sobre o 

horário de expediente e sobre a carga horária desempenhada pelo 

secretário da escola, cargo que o réu ocupava, esclareceu que era das 

07h às 11h e das 13h às 17h, somando 40 (quarenta) horas semanais. 

Aduziu, ainda, que não tinha conhecimento de que o acusado era Policial 

Militar.

Na mesma esteira, a testemunha Genivaldo Santana da Costa relatou que 

o cargo que o réu ocupava na administração da escola municipal era de 

dedicação exclusiva, tendo relatado durante o depoimento judicial que 

também não sabia que o acusado também trabalhava na PMMT.

A testemunha CAP PM Emirella Perpétua de Souza Martins, em Juízo, 

declarou que era chefe de administração sistêmica no 10º BPM quando o 

réu se apresentou àquela unidade e que, posteriormente, quando já havia 

deixado o batalhão, ficou sabendo que o acusado tinha outro emprego na 

administração municipal.

 Relatou que o réu queria que ela adaptasse o horário de serviço dele no 

Batalhão, de forma a não coincidir com o curso de graduação em direito 

que ele cursava, solicitando que fosse dispensado do período noturno e 

matutino, pois, além das aulas regulares durante a noite, pagava 

dependência em algumas matérias no período da manhã. Ponderou que, 

diante da sua negativa, o acusado passou a apresentar atestados 

médicos, prejudicando a escala de serviço.

Registre-se que, conforme declarações do próprio réu, ele desempenhou 

a função de técnico administrativo na EMEB Silva Freire a partir do mês de 

fevereiro de 2000, tendo sido designado para a função de secretário da 

escola no ano de 2005, conforme portaria de fl. 308. Nesse período, o 

acusado deveria exercer as suas funções como Policial Militar, já que o 

seu ingresso na instituição se deu em 13.11.2000, tendo concluído o curso 

de formação de soldado em 13.01.2001.

Impende consignar que, não obstante o réu afirmar que estava amparado 

por atestados médicos e os apresentava para justificar suas faltas, fato é 

que ele manteve os dois cargos desde o ano de 2000, ao arrepio do que 

determina a Constituição Federal.

Neste contexto, impende consignar que a MAJ PM Flávia Ramalho, 

encarregada da sindicância instaurada para investigar os fatos, em Juízo, 

declarou que o acusado ficou afastado em várias oportunidades enquanto 

esteve na PMMT, tendo trabalhado regularmente no colégio Silva Freire 

durante os afastamentos, que eram justificados com atestados médicos.

Ponderou que o motivo gerador dos atestados médicos foi um acidente 

automobilístico, para o qual o acusado apresentou três versões distintas: 

a primeira, de que estava voltando do trabalho, a segunda, de que estava 

andando no bairro onde mora, e a terceira, de que estava em uma moto 

com o seu tio quando foi atingido, o que demonstra a contumácia do réu 

em não dizer a verdade.

Asseverou que somente após ter sido instaurada sindicância para 

apuração dos fatos é que o acusado começou a apresentar atestados 

médicos na EMEB Silva Freire, conforme levantamento feito por ela junto 

ao município de Cuiabá acerca da frequência do réu na escola, o que está 

em consonância com os livros ponto acostados aos autos, que 

demonstram justificativas por atestados médicos a partir do mês de abril 

do ano de 2009, conforme fls. 170/185 e 259/307.

Aduziu que a diretora e a secretária da escola esclareceram, em sede de 

sindicância, que o réu, do ano de 2000 até abril/2009, trabalhou 

regularmente na escola municipal, bem como que elas não disseram em 

nenhum momento que o réu pagava substituto para trabalhar em seu lugar 

quando faltava.

Expôs, ainda, que o acusado só protocolou um requerimento na SAD para 

voltar à ativa na Polícia Militar depois que tomou ciência do seu processo 

de reforma por invalidez com aposentadoria proporcional, atitude esta que 

fez com que o processo não fosse concluído.

Consigna-se que, apesar do réu alegar desconhecer a regra prevista na 

Carta Magna de não acumulação de cargos, sempre manejou recursos e 

instrumentos para fazer valer o seu direito, tanto é que entrou na PMMT 

por meio de um deles, e retornou ao cargo de técnico em administração 

após ser demitido da Prefeitura Municipal de Cuiabá, valendo-se desse 

instrumento, tendo, ainda, retornado à Corporação por meio de um 

mandado de segurança por ele impetrado, conforme declarou a sindicante 

MAJ PM Flávia Ramalho em Juízo.

Desse modo, restou demonstrado nos autos que, por diversas vezes, o 

réu obteve vantagem ilícita, eis que recebia remuneração sem 

contraprestação de serviço, em prejuízo do erário público estadual, 

induzindo e mantendo em erro a administração militar, no sentido de crer 

que ele estava impossibilitado de prestar o serviço, mediante ardil e meios 

fraudulentos que consistiam em uso de diversos atestados médicos, cujos 

conteúdos restaram contrariados pelas plenas condições de trabalhar e 

pela assiduidade que ele mantinha junto ao cargo exercido na Prefeitura 

de Cuiabá, bem como pela frequência regular em curso de graduação em 

nível superior.

Assim sendo, a conduta do réu se amolda às disposições contidas no 

artigo 251 do CPM, na medida em que configurados os quatro requisitos 

obrigatórios para sua caracterização, quais sejam: a obtenção de 

vantagem ilícita; o prejuízo causado à PMMT; o uso de meio de ardil, ou 

artimanha e, o engodo utilizado para levar a Corporação a erro, 

mantendo-a desse modo por quase 10 anos.

Outrossim, no presente caso, por tudo que consta da instrução 

processual, é possível constatar que o réu se valeu de 29 (vinte e nove) 

atestados médicos, conforme consta no seu extrato de alterações às fls. 

44/52 e que, nos períodos em que estava afastado do serviço na PMMT, 

trabalhou regularmente na EMEB Silva Freire durante os meses de 

fevereiro à julho de 2004, janeiro à junho de 2006 e de agosto à dezembro 

deste mesmo ano, de janeiro à abril de 2007, de julho à dezembro de 2007, 

dezembro de 2008, janeiro à março de 2009 e maio de 2009, conforme 

demonstram os livros pontos acostados às fls. 170/185 e 259/307.

Frise-se que, conforme certidão da administração municipal à fls. 310/311, 

alguns livros pontos foram extraviados. Todavia, o próprio réu mencionou 

em seu interrogatório, que assumiu o cargo na Prefeitura Municipal de 

Cuiabá no ano de 2000, de onde se denota que ele exerceu as suas 

funções regularmente no colégio, quando deveria se apresentar à PMMT, 

o que não ocorreu, já que ele apresentava atestados médicos que não 

condiziam com a realidade fática, fazendo a Corporação acreditar que ele 

estava impossibilitado de trabalhar.

Neste contexto, pelas declarações e documentos constantes nos autos, 

restou evidente a demonstração de uma homogeneidade temporal, 

espacial, de forma, de execução e de elemento subjetivo, razão pela qual 

deve ser reconhecida a continuidade delitiva no caso em análise.

De outra feita, embora este Magistrado perfilhe do entendimento de que 

não se aplica aos crimes militares a regra da continuidade delitiva a que se 

reporta o artigo 71 do Código Penal Comum, a incidência da norma contida 

no artigo 80 do Código Penal Militar em alguns casos, como no presente, 

culminaria em pena desproporcional e desarrazoada, que não se coaduna 

à atual realidade constitucional.

Com efeito, se fosse aplicada a regra inserta no Código Penal Militar ao 

caso em tela, considerando a pena mínima cominada ao delito de 

estelionato imputado ao acusado, bem como que o réu se valeu de 29 

(vinte e nove) atestados médicos para se esquivar do trabalho na Polícia 

Militar, a pena chegaria a patamar extremamente elevado, incompatível 

com a conduta praticada pelo acusado.

 Frise-se que não se trata de inaplicabilidade do artigo 80 do CPM, até 

porque vigente, todavia, deve existir equilíbrio entre a conduta praticada 

com todas as suas especificidades e a pena aplicada, sob pena de ferir 

os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, a regra do artigo 71 do Código Penal deve ser aplicada em 

detrimento à regra que consagra o acúmulo material de penas, prevista no 
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artigo 79 do Código Castrense, visando uma aplicação proporcional da 

pena e a sua melhor individualização e evitando-se, deste modo, a adoção 

de penas desproporcionais e injustas.

 Assim sendo, amplamente demonstradas a materialidade e a autoria 

delitiva, o réu deve ser condenado pela prática do crime de estelionato em 

continuidade delitiva, previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, 

c/c o artigo 71 do Código Penal.

Quanto à questão de ordem arguida pelo Ministério Público, de 

reconhecimento do princípio da consunção incidente entre o crime de 

falsidade ideológica e de estelionato, merece acolhimento, uma vez que os 

crimes mencionados possuem entre si uma relação de meio e fim 

estreitamente vinculadas.

Com efeito, aplica-se o princípio da consunção, quando um crime é meio 

necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime, 

como ocorreu no caso dos autos, já que o réu firmou declaração de não 

acúmulo de cargos para que pudesse desenvolver suas funções em 

instituições distintas, quais sejam, a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal 

de Cuiabá.

Ademais, este foi o raciocínio que motivou a edição da Súmula 17 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, 

é por este absorvido”.

Nesse contexto, evidenciado o nexo entre as condutas e inexistindo dolo 

diverso que enseje a punição do falso como crime autônomo, fica este 

absorvido pelo estelionato, devendo o réu ser absolvido em relação ao 

delito tipificado no artigo 312 do Código Penal Militar.

Desta forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, por 

consequência:

a) ABSOLVO o réu JEFERSON SILVA CORREA, qualificado nos autos, da 

prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal Militar.

 b) CONDENO o réu JEFERSON SILVA CORREA, qualificado nos autos, 

nas penas do artigo art. 251, caput, do Código Penal Militar, c/c art. 71 do 

Código Penal.

 Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, 

passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 69 do Código Penal 

Militar.

DA APLICAÇÃO DA PENA

A pena prevista para o crime de estelionato, previsto no artigo 251, caput, 

do Código Penal Militar é de reclusão, de dois a sete anos.

 Constata-se que a gravidade do delito supera os elementos inerentes ao 

tipo penal, na medida em que o réu passou quase 10 anos utilizando-se de 

subterfúgios (atestados médicos) para se esquivar do serviço militar, em 

total desprezo aos princípios da carreira militar, bem como aos preceitos 

de ética e moral descrito no Estatuto dos Militares. Não se verificam 

elementos para avaliar a personalidade do réu. As consequências do 

delito e a extensão do dano transcendem o resultado típico, uma vez que 

por todo este período o efetivo de trabalho ficou desfalcado, trazendo 

prejuízo operacional, econômico e moral à caserna e, consequentemente, 

à sociedade. Os meios empregados e o modo de execução do crime não 

devem ser valorados negativamente, já que ínsitos à tipificação penal. Os 

motivos do crime, de acordo com as declarações do próprio acusado, era 

porque precisava de dinheiro. O réu não ostenta antecedentes criminais.

 Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

03 (três) anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase 

da dosimetria.

Outrossim, verifico que o réu praticou o crime em continuidade delitiva, 

uma vez que, conforme os elementos probatórios dos autos, a conduta 

por ele perpetrada se repetiu por diversas vezes entre os anos de 2001 a 

2009.

Todavia, conforme explicado alhures, a aplicação do artigo 80 do Código 

Penal Militar ao presente caso faria com que a pena superasse 80 (oitenta 

anos) de reclusão, considerando a pena-base aplicada e o fato do 

acusado ter se amparado de 29 (vinte e nove) atestados médicos para se 

esquivar do trabalho na Corporação, reprimenda que destoa da realidade 

constitucional atual.

Desta feita, excepcionalmente, a majoração em virtude da referida causa 

de aumento observará a norma contida no artigo 71 do Código Penal 

Comum.

Ademais, restando comprovado nos autos que o acusado apresentou 29 

(vinte e nove) atestados médicos, visando se esquivar do serviço da 

PMMT, o aumento a ser imposto deve ser no patamar máximo, qual seja, 

em dois terços (2/3), resultando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, a 

qual torno definitiva, em face da ausência de outras causas de aumento 

ou diminuição de pena.

A pena será cumprida no regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, alínea 

b, do Código Penal, aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 3º, alínea 

a, do Código de Processo Penal Militar.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Inviável a suspensão da pena imposta em face do que dispõe o art. 606 do 

Código de Processo Penal Militar.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III CF/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação Estadual e Federal;

c) expeça-se guia de execução penal definitiva, nos termos do CNGC;

d) conforme art. 125, § 4º da Constituição da República, encaminhe-se 

cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça informando acerca da 

condenação do réu, para fins do art. 102 do CPM.

Às providências.

É como voto”.

Em seguida, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de 

Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM DIEGO JOHN GUINDANI SILVA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM SAULO PELLEGRINI MONTEIRO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP BM ANDRÉ LUIZ DECHAMPS.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR MAJ BM HEITOR ALVES DE SOUZA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e 

gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o Conselho 

Permanente de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do 

MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, 

COMPOSTO AINDA PELOS JUÍZES MILITARES, MAJ BM HEITOR ALVES DE 

SOUZA, CAP BM ANDRÉ LUIZ DECHAMPS, CAP PM SAULO PELLEGRINI 

MONTEIRO e CAP PM DIEGO JOHN GUINDANI SILVA, POR UNANIMIDADE, 

AFASTOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA E CONDENOU 

O RÉU JEFERSON SILVA CORREA, pela prática do crime previsto no artigo 

251, caput, do Código Penal Militar, c/c o artigo 71 do Código Penal, à pena 

privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em 

regime semiaberto.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 44827 Nr: 782-59.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638/MT

 Vistos,

Ante a manifestação ministerial às fl.267/268, designo o dia 30 de Julho de 

2018, às 16 horas, para a oitiva das testemunhas faltantes. Na 

oportunidade, será o réu interrogado.

Expeça-se o necessário, atentando-se ao disposto no parecer 

supramencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 489775 Nr: 29232-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O

 Autos Código 489775

 Vistos,

Em consonância com o parecer ministerial à fl. 315 indefiro o pedido de 

levantamento do valor arbitrado pelo E. Tribunal de Justiça constante às 

fls. 309/310, pois tal procedimento não é realizado nesta fase em que 

pese a defesa afirmar que realizou uma composição civil com a esposa da 

vítima José Antônio da Silva Alves dos Santos, saliento que além de não 

haver nada comprovado nos autos, o titular desta ação penal é o 

Ministério Público, cuja competência de representação nos autos para 

dirimir qualquer questão apenas a ele é atribuída.

 No mais, aguarde-se a realização da audiência que está na iminência de 

ser realizada.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 449319 Nr: 26297-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, ELOIZA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR FÉLIX DE OLIVEIRA PAIXÃO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

PAES - OAB:1887, GIVANILDO GOMES - OAB:12.635, VALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) GIVANILDO 

GOMES para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena 

de busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora 

da secretaria desde 04/072018.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 531929 Nr: 23689-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:23.775/O

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 16/08/2018, às 15:40 

horas.

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.: 531929 Nr: 23689-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:23.775/O

 Vistos, etc. Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 16/08/2018, 

às 15:40 horas. 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.: 492445 Nr: 31824-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL NEVES TRINDADE, ALEXANDRE 

FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO QUEIROZ DA 

SILVA - OAB:18.345, ODAIR ANTONIO FRANCISCO - OAB:22451/O

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo o advogado da defesa de 

Alexandre Ferreira da Costa para, no prazo legal, apresentar defesa 

preliminar aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 529109 Nr: 20878-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo o(a) advogado(a) para, em 24 

horas, proceder à devolução dos autos acima identificados que está em 

carga desde a data de 29/06/2018, sob pena de busca e apreensão e 

penas da Lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 480912 Nr: 20677-49.2017.811.0042

 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): CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo o(a) advogado(a) para, em 24 

horas, proceder à devolução dos autos acima identificados que está em 

carga desde a data de 09/07/2018, sob pena de busca e apreensão e 

penas da Lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 486275 Nr: 25914-64.2017.811.0042

 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): WILLYAM IURY OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VANESSA POLON - 
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OAB:19663/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, WESLEY 

CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo o(a) advogado(a) para, em 24 

horas, proceder à devolução dos autos acima identificados que está em 

carga desde a data de 04/07/2018, sob pena de busca e apreensão e 

penas da Lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503337 Nr: 42413-26.2017.811.0042

 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): ALEXANDRO DOS SANTOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, WELITON DOS SANTOS ALMEIDA - 

OAB:20.883

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo o(a) advogado(a) para, em 24 

horas, proceder à devolução dos autos acima identificados que está em 

carga desde a data de 04/06/2018, sob pena de busca e apreensão e 

penas da Lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 471465 Nr: 11382-85.2017.811.0042

 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): UELITON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo o(a) advogado(a) para, em 24 

horas, proceder à devolução dos autos acima identificados que está em 

carga desde a data de 04/06/2018, sob pena de busca e apreensão e 

penas da Lei.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 400899 Nr: 5151-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE SCANDELARI 

RAUPP - OAB:46.106, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:44.869/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, LUIS 

ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609/DF, MARIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB:2521, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927

 (,,,) .Desta forma, considerando que o pleito do acusado Humberto 

Boisapo já foi analisado por autoridade competente e julgado prejudicado, 

não cabe a este juízo admitir decisão contrária, o que afrontaria a decisão 

superior.Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido formulado pela Defesa do acusado José Geraldo Riva, às 

4769/4771.2. RECEBO os recursos de apelação de fls. 4877 e 4878, 

porquanto foram propostos tempestivamente, conforme certificado a fls. 

4879.3. Considerando que a Defesa pugnou por apresentar as razões 

recursais na 2ª Instância, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com as homenagens e respeito deste Juízo.Às providências.Int. 

Cumpra-se.Cuiabá - MT, 13 de julho de 2018.Jorge Luiz Tadeu 

RodriguesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 520727 Nr: 12792-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDMDA, JPODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados Hélio de Moraes de Almeida e Jander Pool Oliveira da Silva, para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar Resposta à Acusação de seus 

constituídos, nos termos do artigo 396 do CPP, bem como da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 29 de agosto de 2018, às 

13:30 horas, na sede deste Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 522080 Nr: 14056-02.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR MENDES PEREIRA DE 

ALMEIDA, GEVENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO GONÇALVES 

AGUIAR - OAB:23875-0/MT, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC, impulsiono estes autos 

e procedo a intimação dos advogados dos acusados da AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 14 de agosto de 2018, 

às 13h30.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 481341 Nr: 21098-39.2017.811.0042

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALAN AYOUB MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Desta forma, a fim de se evitar maiores procrastinações na análise de 

fundo (pedido de revogação da medida cautelar) e em atenção ao acórdão 

proferido pela 2ª Câmara Criminal que impôs que a matéria fosse analisada 

primeiro pelo 1º grau de jurisdição, passo a analisar o pleito da 

Defesa.Extrai-se dos autos que, o acusado foi beneficiado com as 

medidas cautelares diversas da prisão e, apesar de manter postura 

correta no curso da ação penal, a manutenção do monitoramento 

eletrônico ainda se impõe para resguardar o cumprimento das demais 

cautelares impostas, como bem asseverou a Dra. Selma Rosane nas 

informações prestadas.Além do mais, o acusado não apresentou fatos 

novos que justifiquem a revogação do monitoramento eletrônico. O fato de 

ter confessado a prática delitiva e entregue o seu passaporte ao juízo em 

nada influem para a análise do pedido, porquanto a confissão (rainha das 

provas) é instituto penal (causa de diminuição da pena) que beneficia o 

réu que se prédispõe a trazer a realidade dos fatos, ao tempo que a 

entrega do passaporte foi medida cautelar imposta a ele pelo juízo, ao 

tempo da concessão da liberdade.Ademais, o regular cumprimento das 

medidas cautelares impostas nada mais é do que uma obrigação a ser 

cumprida pelo beneficiário, sob pena de revogação e retorno ao “status a 

quo ante”.Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO 

o pedido de revogação da medida cautelar consistente no monitoramento 

eletrônico,  formulado pela Defesa de ALAN AYOUB 

MALOUF.Considerando que o presente incidente processual se acha 

vinculado à Ação Penal Cod. 459808, remetida à 2ª Instância para análise 

do recurso de apelação, determino a remessa deste incidente ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que permaneça apenso à 

referida ação penal.Cumpra-se.Às providências.Cuiabá - MT, 23 de julho 

de 2018.Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher
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1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 318857 Nr: 18357-36.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 318857.

Vistos.

DEFIRO a gratuidade da justiça, com fundamento nos arts. 98 e seguintes 

do CPC/2015.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, apresentado por M.H.T.C., 

M.T.C.C.J. e N.T.C., representados por sua genitora Edcarmem Silva 

Thompson, em face Marco Tulio Correa de Campos, devidamente 

qualificados, em que se pleiteia a execução de alimentos.

INTIME-SE o executado, pessoalmente, a pagar a quantia de R$ 71.330,55 

(setenta e um mil trezentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), 

referentes aos alimentos relativos aos meses de julho/2014 a julho/2018, 

conforme planilha apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do 

valor do débito ser acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10% (art. 523, §1º, do CPC/2015), em caso de não 

pagamento voluntário.

Não efetuado o pagamento voluntário, será determinada a expedição de 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos da expropriação 

(art. 523, §3º, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora, através de seu 

advogado, via DJE, para manifestação, oportunidade em que deverá 

informar inclusive se houve pagamento do débito. Após, vista ao Ministério 

Público e na sequência, conclusos.

No mais, proceda-se a alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

eletrônico (Apolo) no que se refere o nome da ação, posto que, 

doravante, se trata de Cumprimento de Sentença.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 532661 Nr: 24398-72.2018.811.0042

 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: DDOMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADGDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 532661.

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE 

BENS E DIREITOS, REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por Daniela de Oliveira Morelli da Costa, em 

face de Antonio da Graça da Costa Júnior, devidamente qualificados.

RECEBO a Inicial na forma posta em Juízo.

 DEFIRO a gratuidade da justiça, com fundamento nos arts. 98 e seguintes 

do CPC.

DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 18/09/2018 às 15h30min, 

nos termos do art. 334 c/c art. 695 e seguintes do CPC.

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida dos termos da presente demanda, 

para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que o prazo para 

apresentar contestação fluirá a partir da audiência de conciliação 

designada nesta oportunidade, caso esta não seja exitosa, nos termos do 

art. 335 do CPC, bem como de que se não houver apresentação de 

contestação no prazo legal, será o requerido considerado revel, 

presumindo-se verdadeiras as alegações apresentadas pela parte autora 

- art. 344 do CPC.

Ainda, considerando que a parte autora já manifestou na inicial o seu 

desinteresse na designação de Audiência de Conciliação, conste no 

respectivo mandado do requerido que caso coadune com esse 

entendimento, deverá apresentar petição nesse sentido, com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência, nos termos do art. 

344, §5º, do CPC.

INTIME-SE a parte requerente, por meio de seus patronos – via DJE.

Consigno, por oportuno, que o não comparecimento injustificado da parte 

autora ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa, nos 

termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como que no ato as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo.

Ciência ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 406896 Nr: 11509-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:17.731/MT, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:6576/MT, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, 

Ricardo Rodrigo Correa da Silva - OAB:24421, Warrington Bernard 

Rondon Dias - OAB:14974, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870

 “VISTOS. Verifica-se que, em face do decurso do tempo, ocorreu nos 

autos a prescrição da pretensão punitiva do Estado, in perspectiva, com 

relação ao delito lesão corporal. Isto porque, observa-se que desde a data 

do recebimento da denúncia, que é causa interruptiva do prazo 

prescricional, até a presente data, já decorreu o prazo prescricional (in 

perspectiva) do delito em comento (lesão corporal). Com efeito, no caso 

dos autos, a provável pena a ser aplicada quando da prolação da 

sentença, será fixada em seu mínimo legal, que é de 03 (três) meses de 

detenção, considerando que as circunstâncias judiciais apresentam-se 

favoráveis ao acusado, que não existem circunstâncias agravantes, nem 

mesmo causas de aumento de pena. O referido quantitativo de pena, de 

acordo com o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, que 

regula também os prazos prescricionais de acordo com a pena em 

concreto (art. 110 CP), possui prazo prescricional de 03 (três) anos. 

Assim, pode-se afirmar que data do recebimento da denúncia 

(29/06/2015) até a presente data, já se passaram mais de 03 (três) anos, 

isto é, lapso temporal superior ao prazo prescricional da pena 

possivelmente imposta diante do caso concreto, de modo que aplicável a 

prescrição em perspectiva. A prescrição se deu em 28/06/2018. De tal 

modo, se decorrido tal interregno, a pretensão punitiva do Estado se 

extinguiu, não podendo mais ser infligida qualquer pena. Ressalta-se que a 

prescrição é matéria de ordem pública e deverá ser reconhecida a 

qualquer tempo, impondo, por consequência, a extinção da punibilidade do 

réu. Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da Prescrição da 

Pretensão Punitiva do Estado para o crime previsto no art. 129, §9º, do 

Código Penal e, por consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA, já qualificado nos autos, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Publicação em 

audiência, saindo os presentes intimados. ARQUIVE-SE o feito com a 

adoção das formalidades de praxe. Intime-se. CUMPRA-SE. Às 

providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 502936 Nr: 41954-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SIDONIO PEREIRA FELIX DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULINIL GONÇALVES ARINI - 

OAB:1.136/MT

 Id. 502936.

VISTOS.

Considerando que estarei participando do Workshop “Justiça Multiportas”, 

no dia 14 de agosto do corrente ano, devidamente autorizado pelo Tribunal 

de Justiça, DECLARO PREJUDICADA a audiência designada no presente 

feito e REDESIGNO o ato para o dia 25/09/2018 às 14h30min.

INTIMEM-SE a vítima, o acusado e as testemunhas arroladas.

REQUISITEM-SE os Policiais Militares.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 501936 Nr: 40965-18.2017.811.0042

 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: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EUHARA PAULA - 

OAB:19795, JAIME PENARIOL DE ROSATO - OAB:14881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Id. 501936.

VISTOS.

Considerando que estarei participando do Workshop “Justiça Multiportas”, 

no dia 14 de agosto do corrente ano, devidamente autorizado pelo Tribunal 

de Justiça, DECLARO PREJUDICADA a audiência designada no presente 

feito e REDESIGNO o ato para o dia 25/09/2018 às 13h30min.

INTIME-SE a requerente através de seu advogado, via DJE.

CITE-SE/INTIME-SE o requerido pessoalmente.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Púbica Criminal.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 507786 Nr: 607-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA COSTA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978

 Id. 507786.

VISTOS.

Considerando que estarei participando do Workshop “Justiça Multiportas”, 

no dia 14 de agosto do corrente ano, devidamente autorizado pelo Tribunal 

de Justiça, DECLARO PREJUDICADA a audiência designada no presente 

feito e REDESIGNO o ato para o dia 18/09/2018 às 16h30min.

INTIMEM-SE a vítima, o acusado e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 520267 Nr: 12371-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRDS, JERDS, JEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente, através de seu patrono - via DJE, para se 

manifestar acerca da certidão de fl. 45, no prazo de 15 (quinze) dias, com 

o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 480573 Nr: 20341-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467, ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - OAB:2.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19140/MT

 VISTOS.

Tendo em vista a ausência de impugnação das partes (certidão de fls. 

150/151), homologo os cálculos apresentados às fls. 150/151.

Intime-se o executado, por mandado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito no valor informado às fls. 150/151, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 

advogado no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, 

sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523, §§1º e 2º, do CPC.

Não ocorrendo pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o disposto no art. 523, §3º do CPC, determino a expedição de 

mandado de penhora e avaliação de bens.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 530741 Nr: 22540-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCS, JRCMS, CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Por não haver demonstração nos autos de que o advogado renunciante já 

foi substituído (art. 5.º, §3.º do Estatuto da OAB) e nem de que cumpriu o 

disposto no art. 112 do Código de Processo Civil, comunicando a renúncia 

à mandante, indefiro, até que seja regularizada a renúncia, o pedido de fls. 

130.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 128/129, após, 

certifique-se, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 434475 Nr: 10624-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 “VISTOS. Considerando a ausência das partes, declaro a presente 

audiência prejudicada. REMETAM-SE os autos ao Ministério Público 

Estadual para manifestação acerca das certidões de fls. 105 e fls. 106. 

Após, retornem-me conclusos. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 435608 Nr: 11840-39.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBINO RIBEIRO RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:19.201-O, PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO - 

OAB:18542/MT, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:18330/O

 “VISTOS. Considerando a ausência das testemunhas, declaro a presente 

audiência prejudicada. REMETAM-SE os autos ao Ministério Público 

Estadual, para manifestação acerca da oitiva das testemunhas Claudete 

Laudelina de Souza e Pedro Pereira da Silva, bem como acerca da 

certidão de fls. 190. Após, retornem-me os autos conclusos. Às 

providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 382311 Nr: 24148-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALLED NASCIMENTO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT, EDUARDO GOMES DA SILVA FILHO - OAB:12036

 Ação Penal n. 24148-78.2014.811.0042 (Cód. 382311)

VISTOS.

Considerando que esta Magistrada está escalada para realizar audiência 

de custódia no dia 1º/08/2018, REDESIGNO a audiência de instrução para 

o dia 05/09/2018 às 15h00min.

INTIME-SE a testemunha da defesa Jademilson Venancia de Paula, no 

endereço: Rua Nova Olímpia , nº 689, Bairro Santa Isabel, Cuiabá/MT.

INTIME-SE o acusado, bem como seu Advogado via (DJE).

Ciência ao Ministério Público.

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.: 435248 Nr: 11477-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 Ação Penal n. 11477-52.2016.811.0042 (Cód. 435248)

VISTOS.

Considerando que esta Magistrada está escalada para realizar audiência 

de custódia no dia 1º/08/2018, REDESIGNO a audiência de instrução para 

o dia 05/09/2018 às 16h00min.

INTIMEM-SE a vítima, as testemunhas arroladas, o acusado, bem como seu 

Advogado via (DJE).

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 531111 Nr: 22886-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133/MT

 VISTOS.

O autor, por meio da petição de fls. 123/124, protocolada em 13.07.2018, 

informou que estava encontrando dificuldades para agendar a visita de 

seu filho, que deveria ocorrer no dia 14.07.2018, requerendo a busca e 

apreensão da criança.

Acontece que, referida petição foi protocolada antes mesmo da data 

designada para a visita, não havendo como aplicar penalidade, pelo 

eventual descumprimento da ordem judicial, antes da data em que deveria 

ocorrer a visita.

Não bastasse isso, consta nos autos, certidão de fls. 122, informando que 

a ré “não impede o autor de visitar o filho, e que em virtude das medidas 

protetivas, o mesmo poderá fazê-lo no dia 14.07.2018, no período das 

8h30 às 11h30, em seu domicílio, pois ela estará em seu local de trabalho 

e a babá do recém-nascido irá acompanhá-lo” e não há informações nos 

autos de que a visita a deferida para se realizar no dia 14.07.2018, 

efetivamente não ocorreu, razão pela qual, indefiro o pedido de fls. 

123/124.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação, designada 

para o dia 03.08.2018 às 14h30, e não havendo acordo na referida 

audiência, cumpra-se, integralmente, a decisão de fls. 115/116, remetendo 

os autos para a realização de estudo psicossocial.

 Por não haver demonstração nos autos de que o advogado renunciante já 

foi substituído (art. 5.º, §3.º do Estatuto da OAB) e nem de que cumpriu o 

disposto no art. 112 do Código de Processo Civil, comunicando a renúncia 

à mandante, indefiro, até que seja regularizada a renúncia, o pedido de fls. 

132.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 358791 Nr: 21163-73.2013.811.0042

 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: LMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEK, DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056/MT, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:13975, 

VINICIUS DE MORAES ARANTES - OAB:15.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT, THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - OAB:20.584

 Assim, em face do exposto e por mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO OS 

PEDIDOS DA AÇÃO, para EXCLUIR a paternidade do autor LEONARDO 

MALHEIROS KOECHE, do registro de nascimento do réu KAUÃ MATHEUS 

SILVA E KOECHE, bem como, o nome dos avós paternos, passando o réu 

a se chamar KAUÃ MATHEUS SILVA, preservando-se os demais dados 

constantes do atual registro de nascimento, tais como nome da mãe, avós 

maternos, data e local de nascimento, sexo, etc.; confirmar a liminar 
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deferida às fls. 36/40, para EXONERAR o autor do pagamento de pensão 

alimentícia devida ao réu e para DECLARAR NULA a doação de metade do 

imóvel localizado na Rua Itrio Corrêa da Costa, n.º 288, Bairro Santa Izabel, 

em Cuiabá, efetuada pelo réu em favor do autor, nos autos do Processo 

n.º 1118/2009 (código: 407060), que tramitou perante a extinta 6.ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Capital. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com 

fundamento 85, §2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre a 

somatória de 12 (doze) prestações da pensão alimentícia exonerada, 

devendo, no entanto, tal condenação ficar suspensa nos termos do artigo 

98, §3º do CPC, em virtude dos benefícios da assistência judiciária que ora 

o deferido, em razão da demonstração de sua hipossuficiência. Transitada 

em julgado, expeça-se o competente mandado de cancelamento e 

retificação de registro de nascimento do réu e, após, promovam-se as 

anotações, baixas necessárias e arquivem-se os autos.Às 

providências.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 26 de junho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 469307 Nr: 9204-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B

 “VISTOS. Considerando a ausência do acusado e de seu patrono, apesar 

de ambos terem sido intimados, conforme termo de fls. 83, declaro a 

presente audiência prejudicada. Diante da ausência do acusado, apesar 

de devidamente intimado, DECRETO A REVELIA do mesmo nos termos do 

art. 367, do CPP, determinando o prosseguimento do feito, 

independentemente da sua presença. INTIME-SE a defesa através do DJE 

para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar sobre o interesse na oitiva 

das testemunhas de defesa arroladas às fls. 64, sob pena de desistência 

tácita. Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser 

certificado, retornem-me os autos conclusos. Às providências. 

CUMPRA-SE”.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 516355 Nr: 8751-37.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAFDOC, RMC, BAFDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEÔNCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, designo audiência de justificação prévia 

para o dia 23 de agosto de 2018, às 15h30min.

II. Oficie-se ao setor psicossocial para que encaminhe profissional na área 

da psicologia para que acompanhe a menor em seu depoimento no dia 23 

de Agosto de 2018 às 15h30min.

III. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Cível para que tomem 

ciência do ato.

IV. Intime-se via DJE o patrono da requerida para que tome ciência e 

participe do ato.

V. Ciência ao Ministério Público.

VI. Expeça-se mandado para intimação das partes para que compareçam 

ao ato.

VII. Nos termos do determinado no inciso IV, §4º, do artigo 455, do CPC , 

intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelas partes, haja 

vista que ambas as partes se encontram patrocinadas pela Defensoria 

Pública. Conste no expediente a advertência do disposto no §5º, do 

mesmo dispositivo legal.

VIII. Intimem-se

IX. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 365905 Nr: 5791-50.2014.811.0042

 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: MADSM, LDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

LUIZ HENRIQUE SENFF, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e apreensão do 

mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 428500 Nr: 3945-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LLAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA 

- OAB:12086-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder a INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE, por meio do seu 

patrono, via DJE, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 489529 Nr: 29002-13.2017.811.0042

 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: LVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARGUS RIGON WESKA - 

OAB:MT-7.530

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação das partes, por meio dos seus 

respectivos patronos, via DJE, para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificadamente, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385113 Nr: 27153-11.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225/MT

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR os 

respectivos causídicos via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas devolvam os respectivos AUTOS, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 408809 Nr: 13504-42.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO FREDERICO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR os 

respectivos causídicos via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas devolvam os respectivos AUTOS, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334408 Nr: 15147-40.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego da Costa Marques - 

OAB:17154/O

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR os 

respectivos causídicos via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas devolvam os respectivos AUTOS, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 310518 Nr: 8511-92.2011.811.0042

 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: RSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO 

TEIXEIRA FILHO - OAB:14017/MT, ITAMAR FRANCISCONI SILVA FILHO 

- OAB:7954, LUIZ EDUARDO LOPES JR - OAB:13.879, RAFAEL 

AUGUSTO DE BARROS CORREA - OAB:14271/MT, RODOLFO YUJI 

MIYASHITA PIONA - OAB:14049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR os 

respectivos causídicos via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas devolvam os respectivos AUTOS, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 301363 Nr: 18520-50.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANA CAROLINA RIBEIRO BRITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO BRITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:14327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15978, TENERESSA A. DE.A. DELLA 

LÍBERA - OAB:7.031

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a causídica 

TENERESSA A. DE A. DELLA LÍBERA, via DJE, para que no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca 

e apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 487540 Nr: 27082-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR os 

respectivos causídicos via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas devolvam os respectivos AUTOS, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 407123 Nr: 11733-29.2015.811.0042

 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: WMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara estar participando de reunião na Coordenadoria Estadual da Mulher, 

resta prejudicada a realização da audiência outrora designada nestes 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 443387 Nr: 20127-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO CARLOS DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JÚNIOR - OAB:13.565/MT

 Autos n. 20127-88.2016.811.0042.

I – Em decorrência da reunião na Coordenadoria Estadual da Mulher 

redesigno a audiência para o dia 27.03.2018 às 14 horas.

II – Int.

 III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 401790 Nr: 6063-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUZIO JOÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9053/MT, Dr. Marco Cezar Rosada - OAB/MT 5.868 - OAB:, Drª. 

Sebastiana Santana da Silva - OAB/MT 18.328 - OAB:, MARCIO 

ROGERIO SANTANA - OAB:16220/MT, MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888, MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - 

OAB:21.593

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA, via DJE, para que, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob 

pena e busca e apreensão do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 440295 Nr: 16855-86.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LÚCIO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060, 

NILZA OLIVEIRA - OAB:535229

 Autos n. 16855-86.2016.811.0042.
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I – Em decorrência da reunião na Coordenadoria Estadual da Mulher 

redesigno a audiência para o dia 28.11.2018 às 17 horas e 15 minutos.

II – Int.

 III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 25 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.: 486627 Nr: 26243-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VLSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDNT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Bastistella - 

OAB:9155/MT

 i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a decisão 

liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 04 de junho de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 123842 Nr: 10840-82.2008.811.0042

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10840-82.2008.811.0042.

I – A sentença homologatória foi proferida nos autos n° 

6272-86.2009.811.0042. Por sua vez, essa sentença transitou em julgado, 

sendo certo que o feito encontra-se arquivado. Assim, a execução deve 

se dar em autos próprios.

Posto isso, indefiro o pedido de fls. 15/23.

II – Int.

 III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 524882 Nr: 16847-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BMFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kety Nancy Maciel Dias - 

OAB:23814

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a causídica 

KETY NANCY MACIEL DIAS, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 519303 Nr: 11479-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FNSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wlamir assad lima junior - 

OAB:7533

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

WLAMIR ASSAD LIMA JÚNIOR, via DJE, para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro)horas DEVOLVA o respectivo autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 493815 Nr: 33126-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA, via DJE, para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca 

e apreensão do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 503658 Nr: 42693-94.2017.811.0042

 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: WP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabel Calazans Duarte - 

OAB:17471/MT

 Autos n. 42693-94.2017.8.11.0042.

I – Dê-se vista ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 26 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.: 449767 Nr: 26770-62.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR UGO SOUSA - 

OAB:9611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA HERNANDES 

MERIGHI - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 Autos n. 26770-62.2016.8.11.0042.

I – Dê-se vista ao autor e, em seguida, ao Ministério Público dos pedidos 

de fls. 415 e 416.

Cuiabá/MT, 26 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.: 384365 Nr: 26355-50.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CLAUDINO DE SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:23969/O, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - 
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OAB:2030, NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO BOCCHI - 

OAB:19799/O, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aline yulika antunes yanagui 

- OAB:15647/0, ANDRÉA HORTA PEGORARO - OAB:304590, FABIANO 

RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12.945/0

 Autos n. 26335-50.2014.8.11.0042.

I – Aguarde, em cartório, a data designada para audiência de instrução.

 Cuiabá/MT, 26 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.: 387167 Nr: 1190-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDSC, RGSC, RBSB, RGSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERNANDES DE NORONHA 

ALEIXO - OAB:13766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo improcedente o embargo à execução, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Essa condenação fica suspensa, por força da assistência judiciária 

gratuita.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 475913 Nr: 15820-57.2017.811.0042

 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: AAGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Benedito Petraglia 

Junior - OAB:7215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Autos n. 15820-57.2017.8.11.0005.

I – Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento e organização do processo.

- Valor da causa:

A pretensão do autor se volta, além da alteração da guarda, a modificação 

do percentual pago a título de alimentos. Assim, o valor da causa deve 

obedecer ao previsto no artigo 292, inciso III, do Código de Processo Civil.

- Delimitação da questão de fato:

Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na 

avaliação sobre a guarda e alimentos em favor da criança.

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) determino a retificação do valor da causa, nos termos do artigo 292, 

inciso III, do Código de Processo Civil;

(ii) designo o dia 5.2.2019, às 13 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;

(iii) efetive a intimação pessoal das partes para oitiva em audiência.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 26 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111172 Nr: 2938-63.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRDS, CSDJ, LAR, LAR, LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:22347, EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO - OAB:9882, 

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - OAB:24181

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação de Modificação de Guarda, proposta por Brígida Ramos 

da Silva e Cristiane Silva de Jesus, em desfavor de Lourivaldo Alvim 

Ribeiro, em relação as crianças Logane Alvim Ribeiro, Liliane Alvim Ribeiro 

e Leidiane Alvim Ribeiro.

Observa-se que o juízo da 3ª. Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca, declinou da competência para apreciar e julgar o feito em 

favor deste juízo, por entender que em tese as crianças poderiam estar 

em situação de risco. (fls. 51/51v).

Pelo exposto:

a) Intimem-se as partes para ciência da tramitação dos autos neste Juízo, 

bem como requeiram o que entender de direito;

b) Após, determino que a Equipe Técnica deste Juízo realize no prazo de 

10(dez) dias, estudo psicossocial do caso, com o registro fotográfico da 

residência e do local onde as crianças dormem, bem como devendo 

apurar outras informações que entenderem pertinentes ao deslinde do 

processo.

c) Após, diga o Ministério Público.

d) Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Ana Flávia Vieira Barbosa OAB/MT 22.347/A, Edna M. 

Campos do Nascimento OAB/MT 9.882, Fernando Anjolino Rumania 

OAB/MT 24.181.

e) Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 94357 Nr: 2908-33.2015.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TWMdL, SMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crea Márcia Ferreira de Souza 

- OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Xavier Ribeiro - 

OAB:19.465, Gabriela Novis Neves Pereira Lima - OAB:, Rogério 

Luiz Gallo - OAB:6677

 Vistos etc...,

 I – A Portaria nº. 856/2018 do Egrégio Tribunal de Justiça fixou o horário 

de expediente no dia 06/07/2018, no período das 07h00 às 11h00.

II – Assim, determino que:

III - Cancele-se no Sistema Apollo a audiência designada para esta data.

IV – Cumpra-se com urgência os itens “1, 2 e 3” da decisão de fls. 352.

V - Designo audiência de Instrução e Julgamento para 14/09/2018 às 

15:00horas.

VI – Expeçam-se os mandados necessários.

VII - Notifique-se o Ministério Público, para ciência da audiência acima 

designada.

VIII – Publique-se para ciência da advogada do autor Crea Márcia Ferreira 

de Souza OAB/MT 19291.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92161 Nr: 942-35.2015.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JVAdS, MCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 942-35.2015.811.0063, Protocolo 92161, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.:107945 Nr: 259-90.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: S. dos S. E.

CITANDO(A): SHIRLIA DOS SANTOS EVANGELISTA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/01/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: A. V. S. L., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante A. V. S. L., e em desfavor da genitora 

Shirlia dos Santos Evangelista. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 

256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal da 

requerida Shirlia dos Santos Evangelista, sendo adequada a citação por 

edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), para que no 

prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Gilberto da Cruz 

Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 25 de julho de 

2018.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 110258 Nr: 2191-16.2018.811.0063

 AÇÃO: Internação sem Atividades Externas->Execução de Medidas 

Sócio-Educativas->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Valim Franco - 

OAB:6056-B

 Processo: 2191-16.2018.811.0063 – Código: 110258

Procedimento: Execução de Medida Socioeducativa

Vistos.

Diante da manifestação do representante do Ministério Público de fl. 44, 

bem como documentação acostada às fls.40/43, vista a Douta Defesa 

para Manifestação, e após, voltem-me conclusos para deliberações.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 5153 Nr: 2152-54.2002.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYSE MAZZARELO MAYOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO DE COMUNICAÇÃO TRES S/A, FROES 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11682, 

Tiago Mayolino de Santa Rosa - OAB:, William Khalil - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anésio Yssao Yamamura - 

OAB:6575

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, juntar cálculo 

atualizado do débito, para fim de expedição de certidão de dívida.

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 5838 Nr: 163-05.2005.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMNV, JFMV, JNdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PV, MECG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Vianna De Arruda - 

OAB:10841, José Nascimento de Carvalho - OAB:2320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT

 Processo - Código 5838

DECISÃO

I-

Nos autos do processo em epígrafe, o Reclamante José do Nascimento 

Carvalho, em causa própria, pugna pelo prosseguimento do feito 

informando (I) o endereço atual do executado MÁRIO EDUARDO COELHO 

GONÇALVES, SENDO NA Rua Topázio, 777, Bairro Bosque da Saúde, em 

Cuiabá; (ii) o valor atualizado do crédito até 31-março-2017 (de R$ 

103.892,68) e pede a restrição de veículo(s) automotor(es) via RENAJUD 

que se encontram em nome dos 03 (três) executados, a saber: (a) 

empresa PORSCHE VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA - ME - CNPJ/MF 

04.341.427/0001-04 ; (b) MÁRCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES - CPF 

841.756.051-34; e (c) LINDOMAR LIRA LACERDA - CPF 968.382.561-34.

II-

Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 

797) e que se orienta pelo modo menos gravoso (CPC, art. 805), e tendo 

em conta que a restrição via RENAJUD propugnada insere-se neste 

sistema, haja vista que, afora dinheiro e títulos mobiliários, os veículos vem 

em seguida na ordem preferencial de penhora (CPC, art. 835, IV), nada 

obsta ao acolhimento do pedido, convindo observar que, a rigor, a 

restrição postulada não constitui penhora, pois essa é diligência real (ou 

seja, feita à vista da coisa).

 De outro tanto, considerando que o procedimento da Execução também 

se orienta por normas de ordem pública, porquanto constitui interesse do 

Estado-juiz pôr termo aos atos executórios e por extensão às demandas 

mediante a satisfação dos direitos do credor, sem descurar do devido 

processo legal e da ampla defesa, determino que sejam feitas novas 

buscas por meio do sistema BACENJUD.

Atualize a parte Exequente o crédito que busca satisfazer.

Cumpra-se.

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 4395 Nr: 1-27.1997.811.0060

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete de Moura Bouret

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla de Moura Bouret - 
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OAB:8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Rezende 

Fortes Junior - OAB:14484/MT

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 2459/1997 (CÓDIGO 4395) – Número original 

1-27.1997.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob o n. 

8010001-30.1997.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drº Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, 

Juiz de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do 

processo, o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual 

acima registrada.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 38/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 25 07.2018 (quarta-feira) das 

14h30min às 18h30min:

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Carlos Henrique Carriel (Assessor)

Ivana Luciano Ferri (gestora judiciária)

Diego Tiago da Costa Cabral (Técnico de Informática)

Osmar Fernandes (Agente de infância)

Eliezer Lemes de Moraes (Agente de infância)

Valdeci Ferreira (motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional. 

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 117462 Nr: 4515-50.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Adorno Grillaud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delci Baleeiro Souza - 

OAB:OAB/MT 10.246, Delci Baleeiro Souza Junior - OAB:OAB/MT 

18.359/O, Martiniano Pereira Matos Filho - OAB:OAB/MT 10.269

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE A DR(A). DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB/MT 10.246, DR. MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB/MT 

10.269 E DR(A).DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB/MT 18.359/O 

(ADVS DO AUTOR DO FATO - VINICIUS ADORNO GRILLAUD), PARA 

TOMAREM CIÊNCIA E ORIENTAREM O SEU CLIENTE (AUTOR DO FATO), 

CONFORME DESPACHO DE FOLHA N. 50. DESPACHO DE FOLHA N. 50. 

DESPACHO/DECISÃO: "Visto. Compulsando os autos verifico que até a 

presente data a POLITEC não se manifestou quanto ao determinado no 

Ofício n. 1121/2017/JECRIM datado de 01/09/2017 (fls. 47), razão pela qual 

determino que intime-se o suposto autor do fato VINICIUS ADORNO 

GRILLAUD para que este compareça na POLITEC, para realizar o referido 

Exame Grafotécnico, devendo após realizá-lo informar esse juízo. Às 

providências. Cumpra-se. CERTIFICO TAMBÉM QUE O AUTOR DO FATO 

DEVERÁ COMPARECER NA POLITEC (SETOR DE PERÍCIAS INTERNAS - 

EXAME GRAFOTÉCNICO - AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, N. 

3.245 - BAIRRO NOVO MATO GROSSO - CUIABÁ/MT.) NO DIA 02/08/2018 

(QUINTA-FEIRA) ÀS 14:00 HS, PARA REALIZAÇÃO DO RESPECTIVO 

EXAME. É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002362-79.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA BONFOCCHI DE OLIVEIRA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0019652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

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 Número do Processo: 

1002362-79.2017.8.11.0001 REQUERENTE: NEUZA MARIA BONFOCCHI DE 

OLIVEIRA MEDEIROS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. Intimem-se os 

requeridos para se manifestarem sobre a petição juntada no ID. 10603368, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000272-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANETE MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/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: 

1000272-64.2018.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA VANETE MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

autora postulou pedido de dispensa da audiência de conciliação. O 

ENUNCIADO 1 das Turmas Recursais da Fazenda Pública de MT 

estabelece que "A critério do Juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar 

defesa." Nestes termos, defere-se a dispensa da audiência de 

conciliação. Verifica-se que já foi apresentado contestação. Intime-se a 

parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, concluso para sentença. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500608-38.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500608-38.2012.8.11.0001. EXEQUENTE: FRANCISCO FERREIRA DE 

ALMEIDA FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de espécie de pedido de destaque dos honorários contratuais 

efetuado após a sentença homologatória e elaboração do cálculo, para 

que os valores do credor e dos honorários contratuais sejam liberados por 

meio de Alvarás distintos. Compulsando os autos, verifica-se que foi 

homologado o valor total do crédito (ID 329760) sem o destaque dos 

honorários contratuais por ausência de pedido naquela oportunidade bem 

como a juntada do respectivo contrato dos honorários no processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 371 de 552



posterior ao cálculo. O Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 

2017 dispõe que é cabível a juntada do contrato até a elaboração do 

cálculo. “Art. 3° O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

conforme modelo do Anexo II deste Provimento. § 1º O Juiz encaminhará 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, por meio do Malote Digital: I – a sentença; II – o acórdão, se 

houver; III – o(s) título(s) que deu(eram) origem ao cálculo e suas 

alterações; IV – o cálculo originário da liquidação; e V – informação 

referente à prioridade legal. (...) § 4º. Ao elaborar o cálculo, deverá ser 

destacado o valor dos honorários contratuais, nos moldes do Contrato de 

Honorários juntado aos autos.” Desse modo, a contadoria judicial não 

individualizou o valor referente ao destaque dos honorários contratuais 

porque inexistia tais elementos no processo, estando precluso tal pedido 

em face à coisa julgada. Ademais, vê-se, pois, que já é possível a 

expedição de atos para o pagamento do crédito principal ao credor, de 

modo que o advogado poderá receber com maior celeridade seus 

honorários contratuais diretamente do seu cliente, com quem mantém 

relação privada fundamentada em título executivo extrajudicial. Não há 

como retornar à fase da sentença homologatória para determinar o 

destaque de honorários, o que representaria, inclusive, tanto para a parte 

como para o advogado, procrastinação indevida no recebimento dos 

valores devidos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de expedição de 

alvará separado de honorários contratuais do crédito da parte autora por 

ausência de decisão judicial nesse sentido, a extemporaneidade do pedido 

e consequente inexistência de cálculo para tal desmembramento. 

Expeça-se Alvará, COM URGÊNCIA, nos moldes do Provimento n. 

11/2017-CM. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011597-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMINEIA DE MOURA HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1011597-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EMINEIA DE MOURA 

HOFFMANN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Acolhe-se a justificativa da ausência da parte autora à audiência de 

conciliação de modo a evitar a aplicação da sanção da contumácia. 

Redesigne-se nova data para audiência de conciliação. Dê-se 

prosseguimento regular ao feito. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-96.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIA JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE LEONCIO LOPES MIRANDA - INVENTARIANTE LUZIA 

PEDROZA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1000589-96.2017.8.11.0001 REQUERENTE: IVANI MARIA JESUS FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESPÓLIO DE LEONCIO LOPES 

MIRANDA - INVENTARIANTE LUZIA PEDROZA DE MIRANDA Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de prova documental do Estado de Mato Grosso (ID. 

8268437, pág. 13). Oficie-se ao Tabelionato do Distrito de Bom Sucesso 

no Município de Várzea Grande-MT, solicitando cópia do processo de 

casamento da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002702-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA OURO PRETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/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 Número do Processo: 

1002702-23.2017.8.11.0001 REQUERENTE: OTICA OURO PRETO LTDA - 

ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que 

a parte autora possui outro processo idêntico em trâmite nesse juizado 

(PJe 1000822-93.2017.8.11.0001) que foi extinto por não comparecer à 

audiência de conciliação. Considerando que a parte autora foi condenada 

ao pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE, determina-se que comprove o seu recolhimento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003323-20.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON ANTONIO DE ALMEIDA OAB - MT8444/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA DA SILVA BATISTA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

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: 

1003323-20.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MILTON ANTONIO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ZILDA DA SILVA BATISTA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc Segue tela do Infojud. 

Expeça-se o necessário para a regular comunicação da ré ZILDA DA 

SILVA BATISTA, dando prosseguimento ao feito. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001339-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUZA BONFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUZA BONFIM OAB - MT19247/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: 

1001339-64.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO DE SOUZA BONFIM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, concluso para 

despacho. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001337-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUZA BONFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUZA BONFIM OAB - MT19247/O (ADVOGADO)
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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: 

1001337-94.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO DE SOUZA BONFIM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, concluso para 

despacho. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000665-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES OAB - MT17504/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000665-23.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: LUIS ROBERTO SILVA E 

TAQUES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de 

ser expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000008-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (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: 

1000008-81.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para entregar certidão original no cartório a fim de ser expedido 

oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000021-80.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (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: 

1000021-80.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para entregar certidão original no cartório a fim de ser expedido 

oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000007-96.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (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: 

1000007-96.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para entregar certidão original no cartório a fim de ser expedido 

oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000017-43.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (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: 

1000017-43.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para entregar certidão original no cartório a fim de ser expedido 

oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000024-35.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (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: 

1000024-35.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para entregar certidão original no cartório a fim de ser expedido 

oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000016-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (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: 

1000016-58.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para entregar certidão original no cartório a fim de ser expedido 

oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000010-51.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (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: 

1000010-51.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para entregar certidão original no cartório a fim de ser expedido 

oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000013-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (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: 

1000013-06.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para entregar certidão original no cartório a fim de ser expedido 

oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001771-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (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: 

1001771-83.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JONES EVERSON CARDOSO 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial 

juntando aos autos tabela de honorários da OAB e comprovante de 

endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001703-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

3º SERVIÇO NOTARIAL E REG. DAS PESSOAS NATURAIS DE CUIABÁ-MT, 

Oficial Registro Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001703-36.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANA MARIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: 3º SERVIÇO NOTARIAL E REG. DAS PESSOAS NATURAIS 

DE CUIABÁ-MT, OFICIAL REGISTRO ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS 

DOS SANTOS, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Notifique-se o representante judicial do requerido MT PREV para que se 

manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela 

provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000468-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANISE DOMINGAS FLANOFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000468-34.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOANISE DOMINGAS 

FLANOFA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Notifique-se o representante judicial Fazenda Pùblica para que se 

manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela 

provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006937-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREITAG COMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI OAB - SP177936 (ADVOGADO)

KAREN LUCIA MEMBRIBES ESTEVES OAB - SP269225 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006937-10.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: FREITAG COMERCIAL LTDA - 

EPP EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cumpra-se o 

acórdão do Conflito de Competência que estabeleceu a competência do 

juizo da 3ª Vara da Fazenda Pública. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502008-82.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVALDETE DE SOUZA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE FREITAS OAB - MT0014968A-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: 

0502008-82.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA IVALDETE DE SOUZA 

PERES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se 

que a única advogada cadastrada nos autos é a Dra. LUCIANA GOMES DE 

FREITAS e a secretaria do juízo informou que foi realizada sua intimação 

através do DJe, senão vejamos: “Certifico que a intimação da parte Autora 
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foi feita através de sua patrona Luciana Gomes de Freitas, pelo DJE 

10043.” Anota-se que a procuração, o substabelecimento e a inicial são 

omissos em relação à exclusividade de intimação da advogada. Assim, 

tendo em vista que não é possível realizar a intimação pelo sistema do PJe 

do advogado que não esteja previamente cadastrado nos autos do PJe, 

INDEFERE-SE o pedido de renovação de intimação da sentença em nome 

da Dra. IGNÊZ MARIA MENDES LINHARES e reabertura do prazo recursal, 

pois a intimação feita com os dados cadastrados no processo é 

considerado como ato válido. Intime-se e arquive-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002893-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE PEREIRA JUNIOR (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: 

1002893-68.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ALTAIR JOSE PEREIRA JUNIOR 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012193-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BATISTA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR OAB - MT0018871A (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: 

1012193-31.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDILSON BATISTA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da Lei 

nº9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). EDILSON BATISTA DE 

MAGALHÃES ajuizou ação em desfavor do Estado de Mato Grosso 

requerendo a realização de cirurgia de Cerotoprótese de Dohlman no olho 

esquerdo. Em parecer, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT informou que o 

procedimento não é contemplado pela tabela do SUS, e que não há 

urgência. (ID 6744130) A tutela de urgência foi indeferida. Citado, o 

Requerido apresentou contestação, mas não compareceu na audiência de 

conciliação. Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. Na hipótese vertente falece interesse de agir, pois consta dos 

autos a informação de que a cirurgia que motivou o ingresso em juízo já foi 

realizada às expensas do próprio requerente (Id. 4528158). As condições 

da ação e os pressupostos processuais são matérias de ordem pública, 

não se submetem à preclusão e devem ser examinadas a qualquer tempo, 

conforme autoriza o artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil. No 

tocante ao interesse processual, tem-se a ideia associada à necessidade, 

utilidade e adequação da medida pleiteada. O que não se mantém diante do 

fato que o requerente já realizou o procedimento. Assim, RECONHECE-SE, 

de ofício, 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. 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. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-55.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AVELINA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (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: 

1002383-55.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA AVELINA DE MIRANDA 

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). MARIA AVELINA DE MIRANDA ingressou com ação em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, requerendo a realização do 

procedimento de cirúrgia toráxica por estar acometida de Aneurisma de 

Aorta tipo A, por haver risco de óbito fulminate. A liminar foi deferida (id. 

9764955). Citada, a parte reclamada apresentou contestação. Passa-se 

ao julgamento. Rejeita-se a preliminar de chamamento ao processo arguida 

pela requerida notadamente porque as modalidades de intervenção de 

terceiro não são admitidas nos Juizados Especiais, conforme preceitua o 

artigo 10 da Lei 9.099/95. Ademais, revela-se desnecessário o 

chamamento ao processo da União Federal, haja vista que este ente 

possui competência concorrente com os Estados e o Distrito Federal, 

conforme preceitua o artigo 198, CF/88, já que o sistema de saúde é 

descentralizado. Igualmente, rejeita-se a preliminar de falta de interesse 

processual alegada pelo Réu. Caracteriza-se o interesse processual 

quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela 

pretendida, que deverá lhe trazer também alguma utilidade do ponto de 

vista prático. Superadas as preliminares, passa-se ao mérito. É cediço o 

dever do Estado (União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à 

saúde para todos, em decorrência do princípio da universalidade e da 

igualdade. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os 

seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 

assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da 

Constituição Federal, de modo solidário. (Precedentes: AI 550.530-AgR, 

rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE 

de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015). Compulsando os autos, 

verifica-se a necessidade da parte reclamante em ser submetida ao 

procedimento cirúrgico requerido, com risco de óbito, conforme consta no 

laudo médico (id. 9727934), e ratificado pelo parecer emitido pelo NAT, a 

qual registra “trata-se de uma urgência, com risco de óbito fulminante 

mesmo em serviços habilitados;” – (id. ID 9763278), Assim, diante dos 

documentos acostados aos autos e parecer do NAT, resta comprovado a 

necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado. A parte reclamada 

informou nestes autos que o procedimento cirúrgico foi realizado (id. 

12938753). Contudo, no presente caso, subsiste o interesse e a 

necessidade da prolação de uma sentença que efetivamente julgue o 

mérito da controvérsia, uma vez que foi deferida e cumprida a liminar 

pretendida, pois foi verificada a necessidade do procedimento cirúrgico. 

Assim, após a realização do procedimento médico pleiteado, há 

necessidade de confirmar a decisão que deferiu o pedido de tutela 

antecipada, não configurando a perda do objeto da demanda, uma vez que 

houve despesas/gastos com o procedimento/tratamento do paciente que 

precisam ser dirimidos, e que não desaparecem, necessitando a 

reapreciação definitiva. (precedente: TJMT Apelação/Remessa Necessária 

46931/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 

28/06/2017). O ente público tem o dever de fornecer os meios 

indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela 

Constituição Federal, como sendo direito básico de todo cidadão, de 
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acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado desenvolver e 

assegurar políticas públicas que visem à redução de doenças, à proteção 

e à recuperação da saúde. Assim, visando garantir tais direitos 

constitucionais, foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as 

ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; 

descentralização político administrativa; atendimento integral, com 

preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade. 

Além disso, o Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento 

público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para 

que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que 

se atente também para a estabilidade dos gastos com a saúde e, 

consequentemente, para a captação de recursos[1]. Isso se dá em prol da 

garantia do direito à saúde por meio de política pública e a estabilidade dos 

recursos de modo a impor limites à ingerência do Poder Judiciário na 

implementação de políticas públicas, em virtude do efeito multiplicador das 

decisões judiciais e a imprevisibilidade do impacto no orçamento, com 

reflexos nas ações e programas já estabelecidos pelo Poder Público. A 

Constituição Federal, ao assegurar o direito à saúde, refere-se, em 

princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população 

como um todo, garantindo o acesso universal e igualitário, e não às 

situações individualizadas (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Com isso, é 

preciso ter cautela na apreciação dos pedidos desta natureza, sob pena 

do Judiciário imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e do 

Legislativo, interferindo na política de distribuição de saúde a todos os 

cidadãos, priorizando o direito de uma pessoa em detrimento do direito de 

uma coletividade, por isso a necessidade de se comprovar a 

urgência/emergência do caso, justificando assim, o sacrifício do interesse 

público em função do interesse particular. Assim, comprovado nos autos a 

urgência do procedimento almejado, justifica o sacrifício do interesse 

público em função do interesse particular. Resta prejudicado o pedido de 

“transferência para outra unidade de saúde”, uma vez que já se encontra 

em UTI. Assim, procedimentos subsequentes devem ser realizados, 

conforme os critérios aplicados pela administração pública, pois o Sistema 

Único de Saúde – SUS está baseado no financiamento público e na 

cobertura universal das ações de saúde, nos termos das diretrizes 

terapêuticas e protocolos clínicos aprovados. Dessa forma, para que o 

Estado possa garantir a manutenção do sistema, e pleno atendimento dos 

usuários do SUS, é necessário que se atente para a estabilidade dos 

gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos, 

garantindo a efetivação de políticas públicas que alcancem a população 

como um todo, e proporcionando o acesso universal e igualitário, e não 

atendimentos casuísticos sem observar as regras gerais de acesso. Ante 

o exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR a parte 

reclamada, na OBRIGAÇÃO DE FAZER no sentido de viabilizar a parte 

reclamante que seja submetida ao procedimento cirúrgico, conforme 

prescrição médica, com aplicação pela rede pública, respeitando o teto 

deste Juizado Especial. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, 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. 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. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY RANGEL MOSHAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR OAB - MT23536/O (ADVOGADO)

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT0018988A (ADVOGADO)

EDSON DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT21591/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 Processo: 

1001062-48.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JONNY RANGEL MOSHAGE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta 

sua falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “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). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002735-13.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARIA RUIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002735-13.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANA MARIA RUIS 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995). Fundamento e decido. 

Extrais-e da inicial que: “A presente ação visa a “declaração do direito da 

Requerente a aposentadoria em razão da aplicação correta do conceito de 

função de magistério, bem como sendo deferido a aposentadoria o direito: 

ao recebimento do abono das contribuições previdenciárias relativas ao 

período que a parte Requerente permaneceu trabalhando depois de 

cumprido com os requisitos para aposentadoria (abono de permanência).” 

Citada, a parte reclamada deixou de comparecer na audiência de 

conciliação, porém apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. A controvérsia 

em análise se resume a apurar se assiste à parte reclamante o direito a 

aposentadoria especial de professora e demais reflexos. É cediço que 

para fins de concessão da aposentadoria especial regida pelo art. 40, §1º, 

III, “a”, e §5º, da Constituição Federal, c/c art. 67, §2º, da Lei nº 9.394/96, 

com a redação dada pela Lei nº 11.301/2006, em vista a atual posição do 

Supremo Tribunal Federal adotada quando do julgamento da ADI nº 3772, 

julgada em 29/10/2008, deve ser computado o tempo de serviço laborado 

pelos professores (excluídos os especialistas em educação) em sala de 

aula, bem como nas funções de direção de unidade escolar, coordenação 

e assessoramento pedagógico. Logo, o Supremo Tribunal Federal 

declarou a constitucionalidade da referida alteração legislativa na ação 

direta de inconstitucionalidade nº 3772, reconhecendo que a atividade do 

magistério compreende funções que não se relacionam diretamente com 

regência de classe, para fins de concessão de aposentadoria especial. 

Nessa perspectiva, a parte autora alega que durante sua vida funcional 

exerceu por mais de 29 anos atividade em regência de classe e 

assessoramento pedagógico, relativo aos períodos de readaptação, o que 

se enquadraria na definição de “funções de magistério”. Compulsando aos 
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autos, vê-se que as informações inerentes à vida funcional da autora 

apontam que não exerceu as funções de magistério nos anos de 1982 a 

1988, e que nos períodos de 22/05/2003 a 22/05/2017 esteve em 

readaptação de função definitiva, demonstrando que a demandante não 

faz jus à aposentadoria especial. No que tange ao período de 

readaptação, em que pese a requerente instruir o feito com documento 

descritivo das funções que exercia no período a fim de corroborar sua 

tese, as funções exercidas pela autora (acompanhamento/ suporte/ apoio 

e monitoramento a Coordenação Pedagógica) não se enquadram nas 

modalidades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 

Enfatiza-se que as funções de direção, coordenação e assessoramento 

pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em 

estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, 

excluídos os especialistas em educação, tendo direito aqueles que as 

desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos 

artigos 40, §4º, e 201, §1º, da CF/88, o que não é a hipótese dos autos. 

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão da requerente, tendo 

em vista que o direito à aposentadoria especial dos professores só se 

aperfeiçoa quando cumprido cumulativamente as condições estabelecidas 

na Constituição Federal e o especial requisito temporal no efetivo exercício 

das específicas funções do magistério desempenhadas em 

estabelecimento de ensino. Não se vislumbra também o abono de 

permanência ao caso em tela, visto que a mesma não preencheu os 

requisitos necessários. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, 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. Joselaine Duarte 

Gonzaga 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, 18 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-80.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEONARDO MARQUES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RAMOS MESSIAS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

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: 

1001433-80.2016.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO LEONARDO MARQUES 

XAVIER REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, 

MARCIO RAMOS MESSIAS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta 

por BRUNO LEONARDO MARQUES XAVIER em desfavor de DETRAN/MT e 

de MARCIO RAMOS MESSIAS objetivando “A condenação do Reclamado 

ao pagamento de quantia de R$20.000,00 (Vinte mil reais) à Reclamante 

pelos danos morais, corrigidos e atualizados monetariamente.... cancelar e 

anular todas as multas de transito de origem da moto Honda NX4 Falcon, 

Chassi PC2ND07001R004762, ano 2001, cor vermelha, placa JZE 2632 – 

desde a data da venda da moto (25.02.2011), que sejam todas 

transferidas ao novo proprietário, e que o Reclamante não tenha 

responsabilidade sobre estas.” O requerente informa que no dia 

25/02/2011 realizou a alienação da motocicleta HONDA/NX-4 FALCON, 

CHASSI 9C2ND07001R004762, ANO/MODELO 2001/2001, PLACA 

JZE2632, REVAVAM 752348043, e incumbia ao segundo requerido 

realizar a transferência de titularidade junto ao DETRAN/MT, o que não o 

fez. Alega que, em razão da ausência de regularização da propriedade, 

está sendo prejudicado por constar em seu nome os débitos relativos às 

multas que não cometeu, sendo o DETRAN responsável pela inclusão dos 

pontos na sua CNH. O pedido de tutela provisória foi indeferido. Citados, 

os requeridos apresentaram defesa, mas o DETRAN não compareceu na 

audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do DETRAN à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Reconhece-se a ilegitimidade 

passiva dos requeridos em relação ao pedido de cancelamento e anulação 

dos autos de infrações: BPM0098439, BPM0020233, BPM0020234, 

MTA1668472, BPM0098438, BPM0098437, BPM0099374, BPM0099376, 

BPM0099375, MTA0615527, MTA0615524, MTA0615526, MTA0615528, 

pois foram TODOS produzidos por policiais militares estaduais, e o 

requerente não descreveu nenhuma nulidade ou ilegalidade em relação à 

constituição das referidas multas. O Código Brasileiro de Trânsito informa 

que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de 

trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade. Acerca 

das incumbências dos contratantes, prescreve o artigo 134 da Lei nº 

9.503/1997: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação....” 

Em análise ao dispositivo, conclui-se que o antigo proprietário só se exime 

da responsabilidade sobre o veículo após a comunicação da venda do 

bem junto ao órgão de trânsito. Já o art. 123, § 1º do CTB determina: “Art. 

123. [...] § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o 

proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da 

expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.” 

Desse modo, compete ao novo proprietário realizar a transferência do 

veículo e ao requerente comunicar ao órgão de trânsito a venda para que 

tal alienação tenha força em relação a terceiros. O que o faz responsável 

é, em verdade, a não comunicação da transferência junto ao DETRAN/MT, 

assumindo a responsabilidade por sua desídia. Não obstante as alegações 

do requerente, da análise do contexto probatório, extrai-se que não 

realizou a comunicação de venda até o presente momento, pois o 

documento juntado no ID. 1493616, pág. 6, versa sobre “solicitação de 

inserção de restrição administrativa” e não comunicação de venda. 

Observa-se, pois, que não há nenhum pedido específico formulado em 

relação à propriedade do bem, afastando a possibilidade de transferência 

das infrações, tampouco o DETRAN pode realizar a transferência 

compulsoriamente sem que o comprador assim o requeira 

administrativamente, após adotar os procedimentos legais e pagar as 

taxas devidas. Nesse quadro fático, constata-se não restar demonstrado 

quaisquer dos requisitos da responsabilidade civil. É dever da parte autora 

trazer aos autos documentos mínimos/necessários a comprovar o 

alegado, não restou comprovando que o requerente tenha sofrido algum 

prejuízo, sequer comprovou a existência de pontos em sua CNH. Portanto, 

não restam dúvidas de que o requerente não faz jus a qualquer 

ressarcimento por danos morais. Neste sentido, oportuno registrar que a 

deficiência probatória não deve ser suprida pelo julgador, logo não há 

diligência a ser ordenada por este Juízo, conforme se extrai do Informativo 

nº 0450, Quarta Turma, vejamos: “O art. 130 do CPC dispõe que o juiz é o 

principal destinatário da prova e, por conseguinte, a ele cabe determinar 

as diligências necessárias para a formação do seu convencimento, não 

havendo compatibilidade com a atual processualística a restrição desse 

seu poder de iniciativa. Ao julgador não é possível suprir a deficiência 

probatória da parte, violando, assim, o princípio da imparcialidade, mas, 

diante da dúvida surgida com a prova constante dos autos, cabe-lhe 

aclarar os pontos obscuros de modo a formar adequadamente a sua 

convicção. Precedentes citados: AgRg no REsp 294.609-RJ, DJe 

24/6/2010; REsp 382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 222.445-PR, DJ 

29/4/2002. REsp 906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

7/10/2010”. Contudo, deve-se proteger o interesse público de se manter a 

integridade das informações do banco de dados do DETRAN/MT sobre a 

propriedade dos veículos automotores, bem como a respectiva 

responsabilidade decorrente do exercício do direito de propriedade nas 

esferas civil, administrativa e penal. Ou seja, o Juízo não pode coadunar 

com a situação ilegal dos veículos circularem em território nacional de 

forma irregular, sem que se identifiquem seus proprietários de fato, haja 

vista que a ausência de regularização representa risco à coletividade. 

Nesse contexto, impõe-se a adoção de medidas de restrição e retirada do 

bem móvel de circulação até sua efetiva regularização junto ao órgão 
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estadual, o que se determina com fundamento no art. 3º da Lei nº 

12.153/2009. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. DETERMINA-SE no exercício do 

poder geral de cautela judicial que seja expedido mandado de busca e 

apreensão do veícu lo  HONDA/NX-4 FALCON,  CHASSI 

9C2ND07001R004762, ANO/MODELO 2001/2001, PLACA JZE2632, 

REVAVAM 752348043, a ser cumprido em desfavor de qualquer pessoa 

que com o objeto se encontre e posterior recolhimento ao pátio do 

DETRAN/MT até que esteja completa sua regularização, no prazo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de incidir o art. 328, CTB. 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 19 de julho de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002855-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY APARECIDA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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: 

1002855-56.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARLEY APARECIDA PONTES 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 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). MARLEY APARECIDA PONTES 

ingressou com ação em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A 

SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE, 

alegando “cobrança indevida de valores referentes à coparticipação em 

plano de saúde, e negativa de prestação do serviço em julho de 2015, por 

haver uma suposta “restrição” por inadimplemento, ainda que os valores 

posse descontados em folha de pagamento”. Pleiteia a reparação por 

dano moral no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais). Citado, o 

reclamado não compareceu à audiência, nem apresentou contestação. 

Registra-se que não são aplicados os efeitos da revelia contra o 

Reclamado, diante da indisponibilidade do interesse público, consoante o 

disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015. Passa-se ao julgamento. A 

responsabilização civil estatal exige, no mínimo, o preenchimento 

cumulativo dos seguintes requisitos: a) fato administrativo; b) dano; e, c) 

nexo de causalidade. Nos casos das condutas omissivas - na qual 

inexiste uma conduta positiva do agente público decisiva para o dano – 

requer-se que o fato esteja calcado na culpa ou dolo. Acerca disso, o 

renomado administrativista José dos Santos Carvalho Filho ensina que: 

“(...) quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a 

omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do 

Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em 

cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a 

responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do 

dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável 

civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.”. (In Manual de direito 

administrativo. 25. ed. rev., ampl. e atual, até a Lei n5 12.587, de 3-1-2012. 

- São Paulo : Atlas, 2012, p. 561-562) Na hipótese dos autos, a autora 

afirma que os pagamentos das contribuições e coparticipações do plano 

de saúde, titular e dependentes, são debitados automaticamente em sua 

folha de pagamento, entretanto, há um débito no valor de R$ 27,96 (vinte e 

sete reais e noventa e seis centavos) do mês de Junho/2015, referente à 

coparticipação, que não foi debitado em sua conta, o qual alega ser 

indevido. No caso concreto, há a ausência de elementos que permitam 

reconhecer, de pronto, a forma de pagamento, seja desconto em folha ou 

boleto, tanto da titular, como dos dependentes, que porventura estejam no 

mesmo contrato, uma vez que a parte autora sequer trouxe aos autos o 

contrato e o extrato financeiro, além de outros documentos que pudessem 

comprovar a alegação. O Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do 

Estado de Mato Grosso - Mato Grosso Saúde - foi criado pela Lei 

Complementar nº 127, de 11/07/2003 (Alterada pelas LC 376/09, 378/09, 

539/14) e se trata de uma autarquia dotada de personalidade jurídica de 

direito público, tendo suas atividades supervisionadas pela Secretaria de 

Estado de Administração – SAD, tendo a seguinte forma de contribuição 

mensal dos beneficiários do MT SAÚDE, vejamos: Art. 21 As contribuições 

dos segurados titulares e dependentes do MATO GROSSO SAÚDE serão 

lançadas diretamente na folha de pagamento do titular do plano de acordo 

com a faixa etária de cada beneficiário, com exceção dos casos em que o 

titular não tenha margem para a consignação, observando a disposição 

contida no Art. 23 da Lei Complementar nº 127/2003. (Nova redação dada 

pela LC 539/14) (...) § 3º Os pagamentos das contribuições mensais, 

co-participações e demais valores dos segurados conveniados, 

segurados facultativos e agregados serão efetuados pelos beneficiários 

por meio de Boleto Bancário ou outras formas que venham a ser definidas 

pelo MATO GROSSO SAÚDE. (Acrescentado pela LC 539/14) (...) Art. 23 

Até o dia 10 (dez) do mês corrente, o segurado que não tiver contribuição 

consignada em folha de pagamento do Estado deve efetuar o recolhimento 

de sua contribuição, através da rede bancária autorizada. Art. 24 O 

segurado a que se refere o artigo anterior que deixar de recolher: I - uma 

contribuição e decorridos 30 (trinta) dias após a última data de 

vencimento, terá suspenso os benefícios; II - uma ou mais contribuições 

decorridos 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, do primeiro 

vencimento em aberto, perde os benefícios e a condição de segurado, 

segurado conveniado ou segurado facultativo, estando no caso de 

reingresso, sujeito a novos prazos de carência. Parágrafo único. As 

contribuições recolhidas em atraso deverão ser acrescidas de juros de 

mora e multa ao mês ou fração, conforme taxa definida em regulamento, 

prevendo ainda uma sobretaxa em caso de reincidência. O Decreto nº 

5.729, de 17 de maio de 2005 (regulamenta o Plano de Saúde do Instituto 

de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – MATO GROSSO 

SAÚDE - Instituído pela Lei Complementar nº 127, de 11 de julho de 2003 - 

alterações através dos Decretos: nº 8446, de 21 de dezembro de 2006, 

após pelo de nº 1033, de 18 de dezembro de 2007; nº 29, de 18 de janeiro 

de 2011; e pelo de nº 54, de 02 de abril de 2015), que estabeleceu que: 

Art. 6º A adesão ao PLANO MATO GROSSO SAÚDE é facultativa e será 

efetuada pelos Beneficiários, mediante o preenchimento e apresentação 

dos seguintes documentos: (...)§ 2º Os Beneficiários são responsáveis 

por quaisquer débitos que venham a surgir, em decorrência da utilização 

do plano, tanto pela sua utilização quanto pela de seus dependentes e 

agregados; Na espécie, embora o modo de cobrança do MT SAUDE seja 

diferente para titulares e dependentes, o contrato abarca sempre as duas 

categorias de usuários, sendo o titular o responsável financeiro, de forma 

que sem a comprovação de que há o adimplemento da sua obrigação de 

quitar regularmente o débito, não há como identificar o desacerto da 

decisão do réu. Com base nisto, não se verifica conduta ilícita perpetrada 

pelo requerido, porquanto atuou dentro daquilo que a legislação 

prescreve. No tocante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao 

caso, assevera-se que o Superior Tribunal de Justiça em recentes 

decisões alterou sua jurisprudência quanto à sujeição dessas regras aos 

planos de benefícios de saúde fechados, a seguir: RECURSO ESPECIAL. 

ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. 

FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO 

OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE 

LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO 

INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à 

saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado 

sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou 

privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um 

público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a 

modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas 

jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e 

repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que 

exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o 

Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde 

administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de 
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consumo. 4. Recurso especial não provido. (STJ REsp 1285483/PB, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/06/2016, DJe 16/08/2016) Frente a essa nova análise, afastou-se a 

aplicação do CDC aos planos de assistência à saúde em que não há a 

presença de comercialização no mercado e sem fins lucrativos, cujos 

beneficiários são limitados a um grupo de pessoas (plano de saúde 

fechado). Desse modo, descabida a aplicação do CDC, em face da sua 

inaplicabilidade nessa espécie de relação. Por fim, acrescento que a 

reclamante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, já que não há 

nos autos qualquer documento que comprove a negativa de utilização do 

plano no período indicado a Requerente, ou qualquer de seus 

beneficiários, o que faz cair por terra as suas alegações. Diante do 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MMª. 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. Publicada no PJe. Cuiabá, 23 de julho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 259, DE 25 DE JULHO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso ;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito da 2ª Vara Cível, Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, por 

intermédio do Ofício nº032-2018 - Gab. datado de 23.07.2018.

 Artigo 1º - Designar a servidora Angélica Alves de Almeida, matrícula nº 

22132, como Gestora Judiciário substituta , na 2ª Vara Cível, a partir da 

data da publicação.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 258, 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 pelo Excelentíssimo Senhora 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 Samara Strube Vilela Izidio, matrícula 

14590, portadora da Cédula de Identidade RG - 17752205 SSP- MT, 

cadastrada no CPF 024.664.381-19, para exercer o cargo de Assessora 

Técnica Jurídica, 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 256, 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 de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Antonieta Mazetto, matrícula nº 3855, 

como Gestora Judiciário substituta, na 1ª Vara Cível, no período de 23 de 

julho a 01 de agosto de 201 8, em razão do usufruto de férias da 

servidora Juliana Martello do Amaral Paulista, matrícula nº 13795.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732635 Nr: 12799-35.2013.811.0003

 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 ESTEVAN DA SILVA, MARIA INÊS MARTINS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CILENE BATISTA CAMPOS, 

CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - 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 12799-35.2013.811.0003

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 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOSE ESTEVAN DA SILVA e MARIA INÊS MARTINS 

DA SILVA

PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE CILENE BATISTA CAMPOS e CLAUDEMIR 

BATISTA CAMPOS

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Espólio de Cilene Batista Campos, 

brasileiro(a), casado(a), do lar, e Representante (requerido): Claudemir 

Batista Campos, Cpf: 63030969991, Rg: 3.946.521-3 SSP PR, Filiação: Jair 

Batista Campos e Dirce Ferreira Batista, data de nascimento: 25/02/1965, 

brasileiro(a), natural de Londrina-PR, casado(a), comerciante, atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 300,00

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
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794524 Nr: 12151-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA GABRIELA DA CUNHA & CIA LTDA - 

ME, LAURA GABRIELA DA CUNHA, FABRICIO RICARDO DA CUNHA

 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 12151-84.2015.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: LAURA GABRIELA DA CUNHA & CIA LTDA - ME e 

LAURA GABRIELA DA CUNHA e FABRICIO RICARDO DA CUNHA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Fabricio Ricardo da Cunha, Rg: 

1069564-8 SSP MT Filiação: Reinaldo Torquato da Cunha e Creuza 

Benedita da Aiquera Cunha, brasileiro(a), e Executados(as): Laura 

Gabriela da Cunha, Cpf: 63162890144 e Executados(as): Laura Gabriela 

da Cunha & Cia Ltda - Me, CNPJ: 03726663000186, todos 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$ 346,69

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 232,70

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.: 764739 Nr: 15682-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO VILELA

 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 15682-18.2014.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JOSE BENEDITO VILELA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jose Benedito Vilela, Cpf: 

11232358134, Rg: 3004830, 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$ 346,80

 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.: 735638 Nr: 15159-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO JOSE GAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIOR SERGIO MARIM - 

OAB:6.295

 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 15159-40.2013.811.0003

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: EUNICE DA SILVA ALVES

PARTE REQUERIDA: MAURICIO JOSE GAUER

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Mauricio Jose Gauer, Cpf: 24455326049, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 
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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$ 353,90

 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.: 68819 Nr: 4252-31.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CARVALHO DE OLIVEIRA

 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 4252-31.1998.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ELIO CARVALHO DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Elio Carvalho de Oliveira, CPF/MF n º 

109.279.131-00, 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$ 287,55

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 805,44

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 450,59

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.: 82629 Nr: 17363-82.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POZZA S/A IND. DE COMERCIO

 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 17363-82.1998.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: POZZA S/A IND. DE COMERCIO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Pozza s/a Ind. de Comercio, CNPJ/MF 

nº 87.548.10/0001-05, 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$ 879,92

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 671,20

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 346,50

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003023-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO DE SOUZA FREITAS (PERITO / INTÉRPRETE)

VALDEMAR SANTANA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

NELSON DE SOUZA NETO (TESTEMUNHA)

ANDERSON SOUZA MARTINELLI (TESTEMUNHA)

KIYOSHI ARIMOTO (TESTEMUNHA)

PEDRO PAULO FRANCISCO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pela 

requerida.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 748595 Nr: 7024-05.2014.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMES RUBIN PASQUALOTTO, ESPÓLIO DE 

ERMES PASQUALOTTO, OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Santa Marta na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 890430 Nr: 1884-48.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.MUNIZ FEITOSA & CARVALHO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE LUXE COMERCIO DE VESTUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora, para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Aurora na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 789696 Nr: 10120-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ORNELAS PADIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 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 os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812643 Nr: 381-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR BATISTA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE BRITO VALVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 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 manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.37, 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.: 705952 Nr: 630-50.2012.811.0003

 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: SINOSSERRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, JORGE LUIS FRAGA DE OLIVEIRA - OAB:27570/RS, 

JORGE PINTO DE OLIVEIRA - OAB:12418/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folhas 

nº105/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 790263 Nr: 10335-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO RODRIGUES PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 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 se 

manifestar acerca da decisão e informações de fls. 59/61, 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.: 726647 Nr: 7571-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERSERRA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

RURAIS DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA SOARES LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - 

OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SOLANGE DE 

ALMEIDA MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca do petitório de fls.62/63, 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.: 880349 Nr: 10443-28.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO MARTINS FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA - OAB:17224/RS

 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 Embargos de 

Declaração de folhas nº 74/80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 895824 Nr: 3852-16.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE TAUFICK MIGUEL CHEDICK, PAULO JORGE 

CARDOSO CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:

 Intimação do patrono da parte requerida, acerca da r. Decisão de folha 

retro, a seguir transcrita: "Vistos e etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR manejados por ESPÓLIO DE TAUFICK 

MIGUEL CHEDICK, representado por Paulo Jorge Cardoso Chedick, em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados na 

exordial. (...), RECEBO os Embargos de Terceiro para discussão. Passo à 

análise do pedido liminar. Da análise da ação de execução em apenso 

(cód. 355991), verifico que o credor postulou, naquele feito, a constrição 

do imóvel denominado “Fazenda Água Branca”, registrado junto ao C.R.I. 

de Primavera do Leste/MT sob a matrícula de n. 7346, tendo o pedido 

restado deferido às fls. 166. Porcedeu-se à penhora e avaliação do bem 

(fls. 173 e 258). Por meio da decisão de fls. 278, foi determinada a 

designação de datas para alienação do imóvel penhorado. Por outro lado, 

consta nos presentes embargos de terceiro a cópia da sentença proferida 

pelo r. Juízo da Segunda Vara de Primavera do Leste/MT nos autos de 

código 25136, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo ora 

embargante, reintegrando-o na posse de uma área de 39.884 hectares, 

dentro das confrontações descritas às fls. 127. (...), DEFIRO A LIMINAR 

requerida pelo embargante, determinando, tão somente, a suspensão de 

eventual hasta pública designada para alienação do imóvel matriculado 

sob n. 7346 do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, mantendo, por 

ora, a constrição havida sobre o bem. Determino, ainda, a manutenção do 

embargante na posse da referida área, até ulteriores deliberações. No 

mais, intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, contestar os embargos (artigo 679, do CPC/15). Às 

providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 382674 Nr: 10854-57.2006.811.0003

 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: IRONDINA CAMARGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA CANDIDO DA 

COSTA LUGLI - OAB:MT/10503, FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - 

OAB:6141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para que, em 5 (cinco) 

dias, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, conforme r. 

Decisão de fls. 191, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438788 Nr: 7455-78.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M G PORTELA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB-MT10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Proceder a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem sobre a certidão 

retro, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entederem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 788108 Nr: 9476-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 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 que, 

efetue o depósito de complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

conforme certidão de fls.61, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 725002 Nr: 5972-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAYNA ANDREYA GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ARCOVERDE ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/MT, VIVIANNE MENDONÇA SÁ ARRUDA - 

OAB:OAB/MT15858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17.524-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 se 

manifestar acerca do petitório de fls.102, 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.: 796642 Nr: 13016-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 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 os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 788903 Nr: 9776-13.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJE SILVA, MARCUS AURELIUS CAVALLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 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 se 

manifestar acerca da decisão e informações de fls. 95/98, 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.: 445374 Nr: 556-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCE LOPES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, LOUREMBERGUE ALVES JÚNIOR - OAB:10.203/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora acerca do decurso de prazo 

(fls. 240), devendo, para tanto, requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 800915 Nr: 14715-36.2015.811.0003

 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: ANTONIO CARLOS FLAMIA, SYLVIA REGINA 

GRANZOTTO FLAMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA LUIZA DE OLIVEIRA, GILDEMAR 

LIRA NAZÁRIO, MARIA LUCIA MIRANDA LIRA, IMOBILIARIA METRÓPOLE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666, ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O, ALVARO PEDROSO MARQUES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.666 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 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folhas 

nº305.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 833378 Nr: 6660-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ELIZEU HATAMOTO DOS SANTOS, 

MARIZELMA VASCONCELOS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HATAMOTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se 

manifestar acerca da certidão de fls.168, 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.: 448381 Nr: 3560-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE ARAUJO FILGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls.115, 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.: 859942 Nr: 3166-58.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIKING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

ARRENDAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHAYDE E CIA LTDA, GILBERTO ALVES 

ATHAYDE, GUSTAVO ALVES ATHAYDE, GILBERTO ALVES ATHAYDE 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 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 que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 766312 Nr: 544-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON CAMPOS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 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 que, 

efetue o depósito de complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

conforme certidão de fls.87, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762497 Nr: 14710-48.2014.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:MT/11.054-A, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 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 manifestar 

acerca das informações de fls.46/48, 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.: 710440 Nr: 5406-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PARMEJANE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/ 8.530-A, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/SP 192.649

 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 que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 719515 Nr: 563-51.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTO EXPEDITO LTDA, 

ELIZEU RODRIGUES LOPES, IVONE DE CARVALHO

 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:

 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 manifestar 

acerca das informações de fls.161/162, no prazo legal, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 719912 Nr: 952-36.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO PORTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438586 Nr: 7253-04.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DUARTE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ester da Silva Manso Gomes - 

OAB:15101, SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - 

OAB:8822-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-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 os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433515 Nr: 2180-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDISTUR HOTEIS E TURISMO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/ RJ 86235

 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 para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, em 

cumprimento ao Artigo 485, inciso III do NCPC, postulando o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432415 Nr: 1080-61.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMON COSTA SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, GABRIELA ALVES DE DEUS - 

OAB:13235-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 os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 725580 Nr: 6536-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCD COM E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA 

-ME, LEONÉSIO DAL PONTE, ERACI TEREZINHA PEDROSO DAL PONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS 

DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ZANELLA - 

OAB:67.842/PR

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se 

manifestar acerca da decisão e informações de fls. 163/166, 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.: 448747 Nr: 3926-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arystóbulo de Oliveira 

Freitas - OAB:82.329-SP, SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - OAB:236637

 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 ré para manifestar, no 

prazo legal, acerca das fls. 216 e 217, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438344 Nr: 7011-45.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 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 requerer 

o que entender de direito em termos de prosseguimento no prazo de 

05(cinco) dias, apresentando cálculo atualizado do débito, conforme r. 

decisão de fls.116v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449910 Nr: 5090-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LAJES IND E COM DE ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA, PAULO ROBERTO DE MATOS, LAURO SALVATI, 

SÉRGIO RENE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS SHINDY 

HILDEBRANDT IDE - OAB:17742/O, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça às fls.94, 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.: 728545 Nr: 9338-55.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A, THAYS DA SILVA ROSA SCHWANZ - 

OAB:OAB/MS12963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 87/98, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 447962 Nr: 3141-55.2011.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI LIBARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/9070 - A

 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 se 

manifestar acerca das informações de fls. 79/80, 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.: 441169 Nr: 9838-29.2010.811.0003

 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: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 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 manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça às fls.115, 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.: 733165 Nr: 13221-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folhas 

nº 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 715173 Nr: 10432-72.2012.811.0003

 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: ISMAEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, MAIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA - OAB:15809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-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 dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 431763 Nr: 423-22.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO LOPES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-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 

MANIFESTAR acerca do petitório de fls. 183/187, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 444165 Nr: 12834-97.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA SIMOES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO FERREIRA DE 

CAMARGO - OAB:15222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-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 requerida para 

manifestar acerca do petitório de fls. 132/135, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 734623 Nr: 14385-10.2013.811.0003

 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: NADIR RIBEIRO FERNANDES, EURIPEDES FERNANDES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO FILIPETTO, EUFRASIA JOSEHINA 

BURIN FILIPETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 726240 Nr: 7184-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. FINANCEIRA S.A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO INACIO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 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, acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

53, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716751 Nr: 12148-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME, PAULO DE 

BARROS TOLENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465, RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO - 

OAB:15324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-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 se 

manifestar acerca do petitório de fls. 265/271, 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.: 772182 Nr: 3248-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JHON DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN, CRISTIANO MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 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, acerca da correspondência devolvida de fls. 

108v, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 447370 Nr: 2549-11.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMÍRIO GHISLENI ROSA, ELENI COPETTI 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT13242-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte autora para 

MANIFESTAR acerca do petitório de fls. 314, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 410216 Nr: 6266-36.2008.811.0003

 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: LEANDRO FELTRIN DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LINO DA SILVA, VITORINO ELOI 

DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração de 

folhas nº 246/255.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 791556 Nr: 10901-16.2015.811.0003

 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: MARJONY ADALCINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:16.846-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 se 

manifestar acerca do petitório de fls. 79/80, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 705951 Nr: 629-65.2012.811.0003

 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: EDITE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-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 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para 

CONTRARRAZOAR o recurso de apelação de fls. 242/251, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749874 Nr: 7691-88.2014.811.0003

 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: ANTONIETA ALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, JANAINA EMANUELE MULLER - OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte autora para 

CONTRARRAZOAR o recurso de apelação interposto às fls. 76/82, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425326 Nr: 7526-17.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352, GERFÂNIA DO SOCORRO DAMASCENO 

DA SILVA - OAB:17.552/GO, INAIARA SILVA TORRES - OAB:29.439/DF

 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, haja vista que a parte requerida fora citada por 

edital, requerendo, para tanto, o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701207 Nr: 9185-90.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSLEC OLIVEIRA SOUZA, ADRIANA DOS SANTOS 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISSON ALVES GONÇALVES, CARLOS 

AUGUSTUS ZAVIERUCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se 

manifestar acerca do petitório de fls. 180/181, 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.: 422324 Nr: 4595-41.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/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 

MANIFESTAR acerca do petitório de fls. 300/306, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 408977 Nr: 4647-71.2008.811.0003

 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: SERGIO DE ARRUDA COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416/MT, 

LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/ RJ 86235, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-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 

MANIFESTAR acerca do petitório de fls. 256/259, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 437042 Nr: 5710-63.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MATEUS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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 Apelação de folhas nº 

133/137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 319628 Nr: 15-90.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A (HOJE GRUPO UNIBANCO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPACEL COOPERATIVA AGROPECUARIA 

MISTA DO CERRADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-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 que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003517-77.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDECINO MANOEL PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA CARVALHO TINOCO (RÉU)

IZAIIAS TINOCU FILHO (RÉU)

Outros Interessados:

EVANIO DE MORAIS CARVALHO (CONFINANTES)

IZABEL FERNANDES DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

P R A Z O :  3 0  D I A S  D a d o s  d o  p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1003517-77.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: USUCAPIÃO (49). Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: VALDECINO MANOEL PEREIRA Parte Ré: RÉU: IZAIIAS TINOCU 

FILHO, CECILIA CARVALHO TINOCO Confinantes: IZABEL FERNANDES DE 

OLIVEIRA EVANIO DE MORAIS CARVALHO FINALIDADE: CITAÇÃO dos 

réus, ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 246,§ 3º do CPC/2015, dos termos da presente ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por VALDECINO MANOEL 

PEREIRA em desfavor de ISAIAS TINOCO FILHO e outros, devidamente 

qualificados nos autos, tendo por objeto o imóvel descrito na inicial, que o 

requerente alega possuir, de forma mansa, ininterrupta e sem oposição, 

há mais de 25 (vinte e cinco) anos, Como dito acima, a posse do 

Requerente no imóvel em questão é mansa, pacífica e incontestada por 

mais de 25 (vinte e cinco) anos. Certo ainda que o mesmo estabeleceu no 

imóvel a sua moradia habitual. Requer a citação dos Requeridos, para 

querendo, se oporem à presente ação;a citação/intimação dos confinantes 

e respectiva s cônjuges se houver, depoimento pessoal dos Requeridos 

que contestarem; se necessário, perícia no imóvel usucapiendo; 

requisições de informações, se necessá rias, à prefeitura; depoimento de 

testemunhas, que serão apresentadas tempestivamente, a fim de serem 

ouvidas em audiência de instrução e julgamento DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: quinze terrenos urbanos localizados entre as ruas São 

Paulo, Arnaldo Estevan, Rua Paraná e Al ameda Francisco Rodrigues, 

Quais sejam: - Lote 6, da quadra 5, matrícula 8.216; - Lote 7, da quadra 5, 

matrícula 8.217; - Lote 8, da quadra 5, matrícula 8.218; - Lote 9, da quadra 

5, matrícula 8.219; - Lote 10, da quadra 5, matrícula 8.220; - Lote 12, da 

quadra 5, matrícula 8.222; - Lote 13, da quadra 5, matrícula 8.223; - Lote 

14, da quadra 5, matrícula 8.224; - Lote 15, da quadra 5, matrícula 8.225; - 

Lote 16, da quadra 5, matrícula 8.226; - Lote 17, da quadra 5, matrícula 

8.227; - Lote 18, da quadra 5, matrícula 8.228; - Lote 19, da quadra 5, 

matrícula 8.229; - Lote 20, da quadra 5, matrícula 8.230; - Lote 21, da 

quadra 5, matrícula 8.231. DESPACHO:”Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ajuizada por VALDECINO MANOEL PEREIRA em desfavor de 

ISAIAS TINOCO FILHO e outros, devidamente qualificados nos autos, 

tendo por objeto o imóvel descrito na inicial, que o requerente alega 

possuir, de forma mansa, ininterrupta e sem oposição, há mais de 25 

(vinte e cinco) anos. De início, determino que a Secretaria deste juízo 

cumpra a determinação contida na decisão de ID 13359402 - Pág. 2, no 

tocante à inclusão dos confinantes no polo passivo da lide, bem como 

proceda à inclusão da requerida CECILIA CARVALHO TINOCO indicada no 

ID 13161053 - Pág. 1. Por meio da decisão de ID 13359402, foi determinado 

que a parte autora emendasse a exordial, no sentido de trazer aos autos 

cópia da matrícula atualizada do imóvel sub judice e complementar o 

endereço dos confinantes, bem como remover o sigilo da petição inicial e 

de todos os documentos que a instruem, o que foi devidamente cumprido 

no ID 14064379. Desse modo, recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Citem-se, pessoalmente, os requeridos, bem como os 

confinantes, nos endereços indicados na inicial, e, por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos 

(artigos 246, § 3° e 259, I, NCPC), para, querendo, contestarem a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial. Intimem-se para que manifestem eventual 

interesse na causa, os representantes das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, no prazo de lei. Cumpra-se RONDONÓPOLIS, 26 de 

julho de 2018 HELENA AMELIA MORAES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004026-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. FONTOURA NETO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL, bem como PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO VALOR 

INDICADO NO ID. 13770078.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008417-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CAETANO ALVES (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 suspensão 

requerido (30 dias). Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação 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)

 

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. 
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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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003871-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (RÉU)

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

13768440.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002632-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar 

sobre o pagamento espontâneo informado nas petições id. 13967919, 

13967921, 13967924, 13967927, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007791-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NERI DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR)

MARIA JOSE CAMPOS CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMAR ALVES SILVA (RÉU)

REGINA OLIVEIRA BASTOS ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO OAB - MT3052/A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

jose ferreira de moura (TERCEIRO INTERESSADO)

Adimar Alves Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

America Incorporadora e Administradora de Bens Ltda (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Luciano Lima de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1002193-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BORBA CORREIA SALOMAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (LITISCONSORTES)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (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: 1002064-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005744-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL SHOPPING DO MARCENEIRO FERRAMENTAS LTDA - ME 

(AUTOR)

ELISANGELA RINCON DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PEREIRA DE MORAES (RÉU)

BAM BAM BAM PUBLICIDADES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1005744-40.2018.8.11.0003 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, 26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA SOUZA ALMEIDA OAB - PR58858 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS EPP (EXECUTADO)

V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005754-84.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005762-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005762-61.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

informa na exordial estar aposentada, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não terem condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, analisando os 

autos, determino que a requerente traga aos autos cópia de seu 

comprovante de rendimento, extrato de benefício previdenciário e/ou 

declaração do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005792-96.2018.8.11.0003

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:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE (EXECUTADO)

ARISTOTELES CADIDE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005792-96.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Intime-o ainda que no mesmo 

prazo alhures concedido, informe o CEP de seu endereço cumprindo 

assim as determinações constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob pena de indeferimento do 

pedido (art. 321, do CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005778-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIR DA SILVA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO COSTA NOGUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005778-15.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – 

Tratando-se de direitos reais imobiliários, quando a ação não for proposta 

por ambos os cônjuges, necessariamente a autora da ação depende da 

outorga de seu cônjuge. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a autora apresente nos autos a outorga uxória para dar 

validade ao ato. 2.0 – Intime-a ainda, para que no mesmo prazo supra, 

traga aos autos o memorial descritivo, a planta/mapa e a matrícula 

atualizada do imóvel que pretende usucapir, bem como as matrículas 

atualizadas dos imóveis lindeiros, para comprovação da titularidade dos 

confinantes, indicando o estado civil dos mesmos e a qualificação dos 

cônjuges, se casados forem. 3.0 - A requerente comparece aos autos e 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Para 

comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos autos a cópia de sua 

CTPS (Id. 14367646), no entanto, no último registro do referido documento 

consta que o autor foi desligado da empresa em que trabalhava em 23 de 

maio de 2010. Dessa forma, determino que a demandante traga aos autos 

cópia de suas três últimas declarações do imposto de renda ou outro 

comprovante de rendimento para comprovar a hipossuficiência financeira, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. 4.0 – Indefiro o pedido de citação por edital, vez que a 

autora não diligenciou no sentido de localizar o paradeiro do requerido. 

Assim, intime-a para que traga aos autos a qualificação do requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 26 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005695-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL XAVIER DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005695-96.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

autor, na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a mora nos 

termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob pena de 

indeferimento do pedido (art. 321, CPC). Intime-o ainda para que no mesmo 

prazo alhures concedido, traga aos autos o comprovante de recolhimento 

das custas processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005714-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005714-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

autor, na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena 

de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001313-31.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA REGINA CORREA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003472-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIEF B DAUD (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009737-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO AGUILLAR ROCHA OAB - SP320585 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA - EPP (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005406-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA RONDON LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006029-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LUCAS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIELEN MOREIRA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000071-66.2018.8.11.0003. 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, 26 de julho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE OLIVEIRA PEDROSO - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO OAB - MT4160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14399368

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003272-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON FERRAZ (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 
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manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14399606

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002267-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR MONTENEGRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO OAB - MT15996/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002267-43.2017.8.11.0003 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 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, 

26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001461-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FREITAS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA COBERTURA DA SORTE LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE CRISTINA BERTE OAB - MT18455/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001461-42.2016.8.11.0003 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 06 de setembro de 2018 

às 14h00 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, 

26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000473-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE MORAIS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000473-21.2016.8.11.0003 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 06 de setembro de 2018 

às 14h20 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, 

26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001090-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SANTOS SILVA SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001090-44.2017.8.11.0003 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 06 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, 

26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001869-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE VINICIUS SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO SOARES GIGLIO OAB - MT0015474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT0012919A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001869-96.2017.8.11.0003 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 06 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, 

26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004965-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004965-56.2016.8.11.0003 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 06 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, 
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26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002537-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA DO CARMO BARBOSA (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. 1002537-67.2017.8.11.0003 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 06 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, 

26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002060-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR TRINDADE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (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

 

CD. PROC. 1002060-44.2017.8.11.0003 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 06 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, 

26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003274-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CGG TRADING S.A (RÉU)

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003274-07.2016.8.11.0003 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 14h00 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, 

26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000782-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GONCALVES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000782-08.2017.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência e determino que 

o banco requerido traga aos autos no prazo de 15 (quinze) dias, o extrato 

da conta do requerente (agência nº 0252, conta nº 0080927-6), do ano de 

2014, bem como o extrato da operação nº 3100209, descrita no 

documento do Num. 4802725 - Pág. 3. Vindo a documentação, dê-se vista 

ao autor e após, conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 26 de julho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001497-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINOMAR LOPES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001497-84.2016.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista o 

disposto na certidão do Sr. Oficial de Justiça do Id. 12805075, intime o 

patrono do autor para declinar o atual endereço da parte e/ou requerer o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 26 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.: 787174 Nr: 9068-60.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DOMINGOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 88/89, bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar a 

parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 60469 Nr: 8831-56.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA, VANILDA VICENTINI, LINDOMAR SANTOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 342. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807551 Nr: 17195-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXI LOCAÇÕES TRANSPORTE E 

TERRAPLANAGEM LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl.63/66), 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.: 774640 Nr: 4138-96.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARCELO BARBOZA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 67/68), bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar a 

parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707230 Nr: 1992-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO SOARES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA, 

MICROBOARD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8, SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - OAB:21019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608, 

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:23.167A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA RN COMERCIO VAREJISTA S/A 

PARA FORNECER OS DADOS BANCÁRIOS NECESSÁRIOS PARA A 

EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ JUDICIAL, CONFORME DECISÃO DE FL. 437.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 746938 Nr: 6130-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de intimação devolvida (fl. 85/86), 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.: 789009 Nr: 9813-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IVANILDO DE SOUZA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA DE LIMA & NOSSOL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:19891/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 40. Decorrido este prazo sem manifestação, 

intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431033 Nr: 12906-21.2009.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEYLA BATISTA RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:MT/11780, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de intimação devolvida (fl.130/131), 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.: 785604 Nr: 8477-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, SONIA E B DA 

SILVA FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 84, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775805 Nr: 4538-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl.97, bem como, providenciar o 
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andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735039 Nr: 14720-29.2013.811.0003

 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: SILVANA FIRMINO TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL INOCÊNCIO DOS SANTOS, ALEX 

TONY GALDINO BARROS, SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 

31.07.2018 ÀS 16H00 PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DETERMINADA 

NOS AUTOS, DEVENDO A AUTORA COMPARECER À CLÍNICA CURAT, 

SITUADA NA RUA OTÁVIO PITALUGA N. 2367, JARDIM GUANABARA, 

MUNIDA DE TODOS OS EXAMES E LAUDOS PERTINENTES À PATOLOGIA 

ALEGADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712025 Nr: 7070-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de intimação, devolvida (fl. 136/137), 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.: 755781 Nr: 10737-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE AMARANTE FREITAS BUGNOTTO, 

CLENIO BUGNOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE MASSAE NAKAZAWA - 

OAB:OAB PR 59.417, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - 

OAB:OAB/DF 16.785, PAULO FERNANDO PAZ ALARCÓN - OAB:OAB/PR 

37007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 164, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712486 Nr: 7555-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. MARTA TAVEIRA DE PAULA ME, VELVINA 

MARTA TAVEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 138. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818206 Nr: 2292-10.2016.811.0003

 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: FRANCISCA DE CARVALHO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUXILIADORA MARIA GOMES 

- OAB:OAB/MT 18.865

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.162/171 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 733133 Nr: 13197-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LUIZ CREMONEZ, JOAO 

CREMONEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 131. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 781209 Nr: 6650-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E 

TRANSPORTE LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.150/158 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789200 Nr: 9888-79.2015.811.0003

 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: LAURA CRISTINA NEVES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 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. 183, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815621 Nr: 1438-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS 

LTDA, SONIA E B DA SILVA FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade, (fl.50/61), bem como para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 63, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 891914 Nr: 2491-61.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ARGUERO PLENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO COELHO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, indefiro a liminar vindicada.Recebo os embargos nos efeitos 

suspensivo e devolutivo, suspendo o andamento do processo principal em 

relação ao bem aqui perseguido.Cite a embargada para, querendo, 

oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 

679, do CPC.Cumpra.Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 403388 Nr: 16914-12.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE CRISTINA TRINDADE ALCANTARA, MICHELL 

JOSE GIRALDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSEL SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 Código nº. 403388.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime os 

exequentes para promoverem o regular andamento do processo, 

indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 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.: 795136 Nr: 12437-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA, PAULO SERGIO CIRILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABTEX- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA CRISTINA MEIRE DE 

MORAES DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 182.691

 Código nº. 795136.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime os 

exequentes para promoverem o regular andamento do processo, 

indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 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.: 731031 Nr: 11532-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES BORGES RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEI VIEIRA LASMAR - 

OAB:19114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 731031.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime o exequente 

para promover o regular andamento do processo, indicando outros bens 

passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 20 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446433 Nr: 1615-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBSTER ROBERTO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 16.610

 Código nº. 446433.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada, no 

importe de R$ 3.320,31 (três mil trezentos e vinte reais e trinta e um 

centavos).

 II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 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.: 442189 Nr: 10857-70.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENELSE KARLA KUFFEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OLIVEIRA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:
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 Código nº. 442189.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime a exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 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.: 824680 Nr: 4495-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS AUGUSTO LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 824680.

 Vistos etc.

 Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

da executada da quantia de R$ 0,2 (dois centavos), valor totalmente 

irrisório perante o valor executado.

 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia pelo Sistema BacenJud.

Intime a credora para promover o regular andamento do feito, indicando 

bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 20 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720273 Nr: 1313-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍLIA DE DAVID BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOLAR.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Código nº. 720273.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada, no 

importe de R$ 11.600,84 (onze mil seiscentos reais e oitenta e quatro 

centavos).

 II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 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.: 302142 Nr: 4624-04.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA-HOSPITAL SANTA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEUZINHO RECAPAGENS E COMERCIO LTDA, 

MARIA EUGENIA CAMPOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7322-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Código nº. 302142.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime o exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 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.: 270852 Nr: 3635-03.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PENOFF DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 270852.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime a exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 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.: 399530 Nr: 13042-86.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAILSON GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA GAUCHA, ABDEL KARIN ABDEL AZIZ 

SAFA, MUNA ABDEL KAREM RASSAN SAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL SOARES DA COSTA - 

OAB:MT/5.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:MT/30252

 Código nº. 399530.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime o exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 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.: 271129 Nr: 3802-20.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, PAULO GERALDO VATTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - OAB:29653, 

RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:MT/9799, GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Código nº. 271129.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime o exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 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.: 350680 Nr: 5796-10.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 350680.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime a exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 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.: 722423 Nr: 3436-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISIO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 722423.

 Vistos etc.

 Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

do executado da quantia de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), 

valor totalmente irrisório perante o 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.: 405796 Nr: 1523-80.2008.811.0003

 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): AASIN - COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, MARCELIA SOUZA 

MACIEL, IVANILDE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 405796.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime a exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 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.: 736668 Nr: 15960-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA NUNES DE FREITAS, JOANA NUNES DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR, ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR, IMPACTUM EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 Código nº. 736668.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime a exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 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.: 423767 Nr: 5928-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD MARKETING E EVENTOS LTDA ME, 

GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 423767.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada GOLD - 

MARKETING E EVENTOS LTDA – ME, no importe de R$ 169,17 (cento e 

sessenta e nove reais e dezessete centavos) e na conta do executado 

GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA no importe de R$ 989,94 

(novecentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

 II - Tendo em vista que os devedores não possuem advogado constituído, 

intime-os, pessoalmente via ARMP, bem como o exequente, na pessoa de 

seu patrono constituído, via DJE, para manifestarem acerca da 

indisponibilidade dos valores e dos veículos bloqueados, 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, 20 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712163 Nr: 7214-36.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME, 

NAYANYPHER LOIOLA GOMES, ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Código nº. 712163.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada 

NAYANYPHER LOIOLA GOMES, no importe de R$ 858,15 (oitocentos e 

cinquenta e oito reais e quinze centavos) e na conta do executado 

ANTONIO PEREIRA DA SILVA no importe de R$ 426,68 (quatrocentos e 

vinte e seis reais e sessenta e oito centavos).

 II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781394 Nr: 6727-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO, GISELE TACCA ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 6727-61.2015.811.0003, 

Protocolo 781394, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775346 Nr: 4381-40.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO RANGEL ANDAN, SHIRLEI FERREIRA 

DOLORES ANADAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS FERNANDO 

TAVARES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

4381-40.2015.811.0003, Protocolo 775346, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791649 Nr: 10933-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORANDES BATISTA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR FLORES BELMONTE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TIAGO XAVIER DE 

PAULA, para devolução dos autos nº 10933-21.2015.811.0003, Protocolo 

791649, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820082 Nr: 2970-25.2016.811.0003

 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: JUSCELINO MORETTI, EUNICE BAPTISTELA MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA, CELIO 

MORETTI, FLORIANO RIBEIRO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, GÉRSON CAMILO DE PAULA - OAB:OAB/MT5179, TIAGO 

XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TIAGO XAVIER DE 

PAULA, para devolução dos autos nº 2970-25.2016.811.0003, Protocolo 

820082, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777217 Nr: 5137-49.2015.811.0003

 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: EDILSON FELIPE COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS TRANPORTES E LOGISTICA LTDA, 

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAQUELINE 

MAGALHÃES GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

5137-49.2015.811.0003, Protocolo 777217, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797982 Nr: 13475-12.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MENDONÇA DA SILVA, ROSANIA 

MENDONÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAQUELINE 

MAGALHÃES GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

13475-12.2015.811.0003, Protocolo 797982, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807196 Nr: 17090-10.2015.811.0003

 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: ROSELI DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 
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CANO - OAB:8.506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAQUELINE 

MAGALHÃES GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

17090-10.2015.811.0003, Protocolo 807196, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807228 Nr: 17101-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L D BENDLIN ME, LAURA DIAS BENDLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 17101-39.2015.811.0003, 

Protocolo 807228, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709646 Nr: 4575-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M I CERUTTI, MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 4575-45.2012.811.0003, 

Protocolo 709646, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742411 Nr: 3553-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

3553-78.2014.811.0003, Protocolo 742411, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726173 Nr: 7118-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->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): RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA, 

CLOVES LUIZ GUIMARAES, JUSSARA GARCIA GUIMARAES, PAULO DE 

SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:MT/7445

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

7118-84.2013.811.0003, Protocolo 726173, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269203 Nr: 2657-26.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDMUNDO 

MARCELO CARDOSO, para devolução dos autos nº 

2657-26.2000.811.0003, Protocolo 269203, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65599 Nr: 643-40.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, JULIO CESAR 

DO NASCIMENTO, GRAFICA MODELO LTDA, DULCELINA SILVA 

NASCIMENTO, CARLOS CEZAR BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TORRES HOLLERBACH 

- OAB:RJ 189513, DIOGO A. REZENDE DE ALMEIDA - OAB:RJ 123702, 

JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - OAB:RJ 208.019, JOÃO 

MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:RJ 134.474, RAFAEL BARUD 

CASQUEIRA PIMENTA - OAB:RJ 142.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:MT/ 6.294 - B, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDMUNDO 

MARCELO CARDOSO, para devolução dos autos nº 

643-40.1998.811.0003, Protocolo 65599, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64899 Nr: 13556-88.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MODELO LTDA, JOÃO BATISTA DE 

OLIVEIRA, MARCIO ROGERIO BERTONI, JULIO CESAR DO NASCIMENTO, 

DULCELINA SILVA NASCIMENTO, CARLOS CEZAR BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA CALIL ALVES 

CARNEIRO - OAB:OAB/SP 234.202, EDMUNDO MARCELO CARDOSO - 

OAB:3449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDMUNDO 

MARCELO CARDOSO, para devolução dos autos nº 

13556-88.1997.811.0003, Protocolo 64899, 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.: 817980 Nr: 2217-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIO MICHELI DE OLIVEIRA SANTOS, 

DULCINEIA CRUZ LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA RIBEIRO 

STRAGLIOTTO - OAB:15233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 817980.

 Vistos etc.

Considerando que o credor não logrou êxito na localização do atual 

paradeiro dos executados, defiro o pedido à fls. 49/50. Determino seja 

realizada pesquisa pelos sistemas Bacenjud e Infojud, objetivando a 

localização do atual endereço dos mesmos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018.
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 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739464 Nr: 1621-55.2014.811.0003

 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: EDMILSON HONORIO DA SILVA, MARIA DE LOURDES 

SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA, MARILZA DE JESUS 

BENEDITO PEREIRA, ISRAEL DIAS FERNANDES, LOURIMAR PEREIRA DOS 

SANTOS, JEANY KEILA DOTA, RAQUEL ARRUDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON PEREIRA, Cpf: 11191830144, Rg: 

61382, brasileiro(a), casado(a), comerciário. atualmente em local incerto e 

não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Descrição do Imóvel Usucapiendo: Um lote de terrenos para construçã, 

sob o nº 12, da quadra nº 82, zona suburbana desta cidade, no 

loteamento denomidado Jardim Tropical, com medidas e confrontações 

constantes da matrícula nº 12.026 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Rondonópolis.

Despacho/Decisão: Código Processo nº 739464Vistos etc.Considerando 

que as tentativas de citação dos requeridos restaram infrutíferas e os 

autores não lograram êxito em localizar o atual paradeiro dos 

demandados, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 11 de janeiro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451250 Nr: 6430-93.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 451250

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 158, para realização de 

penhora on line nas contas dos executados com a utilização do Sistema 

BacenJud, devendo ser observado o valor constante à fls. 159.

Porventura reste infrutífera a tentativa, deverá o credor promover o 

regular andamento do feito indicando bens passíveis de penhora para a 

garantia da dívida.

Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744544 Nr: 4682-21.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEODENIR DUARTE CARDOSO ALVES ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEODENIR BATISTA ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT, JOSE REINALDO BELÃO PORTILHO - 

OAB:OAB/MS16862, SUELI E. BELÃO PORTILHO - OAB:2.248/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OTAVIO SILVA 

MAGELA, para devolução dos autos nº 4682-21.2014.811.0003, Protocolo 

744544, 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.: 65114 Nr: 121-13.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALEN ZUGAIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERNIVALDO GIL DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Código nº. 65114

 Vistos etc.

Considerando a determinação do prosseguimento da demanda executiva, 

tão-somente, em relação à verba sucumbencial, intime o Espólio de 

Raimundo Lopes de Lima para promover a retirada e distribuição da 

deprecata expedida à fls. 549, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726701 Nr: 7621-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 160, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732879 Nr: 12983-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGONORTE INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EGRÉGIO TJMT, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO 
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LEGAL. DECORRIDO O PRAZO, SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ARQUIVADOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755643 Nr: 10665-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN, GUILHERME AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EGRÉGIO TJMT, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL. DECORRIDO O PRAZO, SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ARQUIVADOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764278 Nr: 15465-72.2014.811.0003

 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: GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EGRÉGIO TJMT, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL. DECORRIDO O PRAZO, SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ARQUIVADOS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765064 Nr: 15887-47.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ALVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDON MAXIMIANO PERES, FAUSTA GOMES 

PEREIRA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ILDON MAXIMIANO PERES, Cpf: 

04692284153, Rg: 506586, brasileiro(a), solteiro(a), bancario e atualmente 

em local incerto e não sabido FAUSTA GOMES PEREIRA PERES, Cpf: 

27254313287, brasileiro(a), do lar. 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$ 520,23 (Quinhentos e vinte reais e vinte e tres 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de APONTAMENTO DO CRÉDITO NO CARTÓRIO DE 

PROTESTO DE TÍTULOS DESTA COMARCA.

 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, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 23 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758427 Nr: 12391-10.2014.811.0003

 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): ALICE MORAIS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALICE MORAIS NUNES, Cpf: 

17400902172, Rg: 277 089, data de nascimento: 04/12/1938, brasileiro(a). 

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: Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo 

procedente o pedido inicial.Deixo de determinar a desocupação da área 

em litígio, vez que desocupada voluntariamente pela demandada. Oficie à 

SEMMA para que proceda a limpeza, isolamento e recuperação da APP, no 

prazo de 20 (vinte) dias, mediante comprovação nos autos. Sem custas e 

sem honorários. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

r e c u r s a l ,  a o  a r q u i v o  c o m  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 04 de agosto de 2017.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 18 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 331910 Nr: 2695-96.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO NUNES MARRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 259/263), 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.: 724793 Nr: 5761-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PRADO ROCHA ME, APARECIDA 

PRADO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 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. 116, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 373035 Nr: 1448-12.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROYAL BRASIL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS 

E PARTICIPACOES L

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. ARIMOTO SERVICOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MONTEIRO 

SALOMÃO - OAB:7613-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 294. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 788429 Nr: 9588-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 71. Decorrido este prazo sem manifestação, 

intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 785147 Nr: 8241-49.2015.811.0003

 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: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.131/143 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729521 Nr: 10198-56.2013.811.0003

 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: CORACY FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

CITY LAR- DISMOBRAS IMPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:76696/MG

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar 

sobre o pagamento espontâneo de fl. 213/215, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778338 Nr: 5565-31.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE, 

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 280. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 418169 Nr: 615-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA NADAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPOSITO DE TELHAS E TIJOLOS NOSSA 

SENHORA APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 215, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892071 Nr: 2521-96.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G & R AMAZONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE MADEIRA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): G & R AMAZONORTE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - ME, CNPJ: 18025969000182. 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: CD. PROC. 892071Vistos etc.Recebo a denúncia contra a 

acusada G & R Amazonorte Indústria e Comércio de Madeira Ltda - Me 

dando-a como incursa nas sanções nela mencionada.Defiro o pedido do 

Curador do Meio Ambiente à fls. 274. Cite a denunciada, por edital, com as 

advertências legais, para apresentar resposta a acusação, no prazo de 

10 (dez) dias.Uma vez citada a denunciada e caso não constitua defensor 

e nem apresente resposta a acusação, nomeio, desde já, um dos 

Defensores Públicos que atuam nesta vara, para patrocinar os interesses 

da denunciada (art. 396-A, §2º, CPP), bem como para apresentar defesa, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 29 de maio de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005741-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOROTHY WEIGERT DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005741-85.2018.8.11.0003. 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 pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (QBZ8015), 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 

devedor 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 o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do 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, 

26 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO FRANCO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIANA NOBUKO KIMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000170-70.2017.8.11.0003 Ação de Indenização 

por Danos Morais por prática de publicidade enganosa c/c Declaratória de 

Direito Adquirido c/c Repetição de Indébito Requerentes: Paulo Rogério 

Franco Vieira dos Santos e Juliana Nobuko Kimura Requerida: Decolar. 

com Ltda Vistos etc. PAULO ROGÉRIO FRANCO VIEIRA DOS SANTOS E 

JULIANA NOBUKO KIMURA, qualificados nos autos, ingressaram com 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR PRÁTICA DE 

PUBLICIDADE ENGANOSA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO ADQUIRIDO 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra DECOLAR.COM LTDA, também 

qualificada no processo, visando obter o ressarcimento dos danos 

descritos na inicial. Os autores aduzem terem adquirido por meio de site de 

compras da requerida, um pacote de viagem para a cidade de Maceió/AL, 

com embarque para o dia 04/04/2016 às 05h00, no Aeroporto de 

Rondonópolis/MT e chegada ao destino na mesma data, às 14h02. Alegam 

que o retorno estava programado para o dia 11/04/2016, às 15h17, com 

chegada às 22h50. Dizem que foram surpreendidos com uma 

comunicação da empresa ré modificando o itinerário do voo. Sustentam 

que acessaram o site da requerida e constataram que as reservas 

estavam canceladas e que os voos foram alterados, bem como foram 

informados que as reservas que apareciam no portal da ré não haviam 

sido autorizadas, embora reintegradas no cartão de crédito. Aduzem que 

efetuaram reclamação junto ao PROCON, sendo designada audiência de 

conciliação a qual restou infrutífera. Alegam que diante da informação do 

novo itinerário de voo, e de que o retorno se tornou tortuoso, pois teriam 

que esperar uma escala de mais de 13 (treze) horas, com duas crianças 

menores, não efetuaram a viagem , apesar de terem pago todo o pacote. 

Arguem que, em razão da negligência das requeridas, sofreram danos 

morais e materiais a serem reparados. Pugnam pela procedência do pleito 

inicial. Juntaram documentos. A requerida apresentou defesa (Id. 

7351756). Alega, em preliminar, ilegitimidade passiva ad causam. No 

mérito, ratifica sua ilegitimidade passiva. Argui ausência de 

responsabilidade pela não entrega do produto e restituição do valor pago. 

Sustenta a inexistência dos alegados e requer a improcedência do pedido 

inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 9027241). As partes foram 

intimadas a especificarem provas, as partes pleitearam pelo julgamento 

antecipado da lide (Id. 9394281 e Id. 9547352). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se que o 

pleito inicial funda-se no não cumprimento do pacote turístico pela 

requerida, vez que houve mudança no itinerário do voo. A primeira 

questão a ser enfrentada cinge-se na preliminar aduzida pela requerida. 

Examinando a preliminar de legitimidade passiva da ré, confiro dos autos 

que os autores efetuaram a compra de pacote turístico para a cidade 

Maceió/AL, com embarque para 04/04/2016 e retorno para o dia 

11/04/2016, porém os autores não efetuaram a viagem em razão da 

mudança do itinerário do voo. Vê-se dos autos que o serviço prestado 

pelo site, consiste na apresentação de preços de vários produtos 

ofertados por diversas lojas virtuais, com informativos por meio de ícones 

que indicam a avaliação dos compradores, restando clara a livre escolha 

do interessado. In casu, os requerentes fizeram o pedido diretamente às 

vendedoras e a elas efetuaram o pagamento pelos produtos. As 

passagens áreas foram adquiridas junto a TAM (nacionais) [Id. 4588934]; 

e, reserva de hotel, paga ao chegar ao destino conforme documento 

constante no Id. 4588985; aperfeiçoando-se a compra e venda, sem 

interferência do site de busca. Embora seja de claro cunho consumerista a 

relação negocial estabelecida a vendedora do produto e o comprador, em 

face do disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, 

a mesma relação jurídica não se estabeleceu em relação ao site de 

consulta e os autores, e, neste contexto, é inevitável o reconhecimento de 

sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da presente ação, haja vista 

que não integrou a cadeia produtiva, e, por isso, a ele não se aplica a 

teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 da Lei 

consumerista: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Com efeito, o serviço prestado pelo provedor de internet que captura e 

divulga anúncios/ofertas advindos de diversos anunciantes não se 

assemelha ao prestador de serviço de consultoria, ao intermediário de 

negócios ou ao participante do negócio jurídico firmado entre o usuário e o 

anunciante escolhido pelo consumidor por meio do site eletrônico. O site 

limita-se a apresentar as lojas virtuais, os produtos, os preços e as 

condições, sendo obrigação do interessado contratar diretamente com o 

vendedor a compra e o pagamento do preço, como no caso em 

julgamento. A situação é diversa dos sites denominados venda direta, que 

fazem a intermediação, informam, apresentam e recomendam a 

confiabilidade do vendedor, contribuindo para que o consumidor efetue a 

compra do produto, para os fins de caracterização da responsabilidade 

objetiva proclamada pelo CDC, não sendo o caso dos autos. Esta distinção 
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é necessária, para se analisar a existência de culpa e de nexo de 

causalidade pela reparação de eventuais danos sofridos pelo consumidor 

em razão de inadimplemento da loja virtual (vendedora). In casu, a ré 

apresenta aos usuários as lojas virtuais vendedoras, mas não realiza 

qualquer operação de venda pelo site, pois apenas se apresenta como 

ferramenta de busca personalizada; assim, não é responsável pelos 

danos causados ao consumidor pelas lojas virtuais, em decorrência da 

não entrega da mercadoria/produto adquirida diretamente à loja, ou por 

defeitos dos produtos. Neste sentido: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. 

LOJA VIRTUAL. INADIMPLEMENTO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO AO 

COMPRADOR. SITE DE BUSCAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. 

SENTENÇA MANTIDA. O site eletrônico de buscas não possui legitimidade 

passiva para responder em ação de indenização pelo inadimplemento de 

obrigação originária de compra e venda de loja virtual, pois figura apenas 

como ferramenta de pesquisa de lojas, produtos, preços e as condições, 

mas não retira do interessado a obrigação de contratar diretamente com o 

vendedor a compra e o pagamento do preço; portanto, não efetuando 

intermediação, não está caracterizada a responsabilidade objetiva do 

artigo 14 do CDC para responder pelos danos experimentados pelo 

consumidor. - Recurso não provido. (TJMG Apelação Cível nº 

1.0145.12.026798-7/001, Rel. Des. Veiga de Oliveira). CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AÇÃO QUE DEVERIA 

TER SIDO PROPOSTA SOMENTE EM FACE DA VENDEDORA DO PRODUTO 

E NÃO DO SITE DE BUSCAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UMA DAS REQUERIDAS - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA - DANOS MORAIS - 

INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. (...). Acrescente-se ainda que a 

segunda requerida, Buscapé Informação Tecnologia Ltda., é simplesmente 

responsável por um site de pesquisas de preços de mercadorias, não 

possuindo qualquer relação direta com o contrato de compra e venda 

celebrado entre os autores e a primeira requerida. Portanto, eventual ação 

visando indenização por danos morais, em razão da ausência de entrega 

de produto comprado junto àquela empresa, deveria ter sido ajuizada 

somente em face da primeira requerida, Loja Virtual Informática Vitória 

Ltda. - que era justamente a vendedora do produto e, por conseguinte, a 

responsável por assegurar que este fosse entregue aos compradores -, e 

não da segunda requerida, Buscapé Informação Tecnologia Ltda., que era 

responsável apenas pela pesquisa de preços. Na hipótese, não restando 

configurada relação jurídico-material entre os autores e a segunda 

requerida que tenha ensejado a ausência de entrega da mercadoria, esta 

não é parte legítima para figurar em ação que vise o ressarcimento por 

danos morais sofridos em decorrência daquele ato. (...). (TJMG Apelação 

Cível nº 1.0194.10.002460-4/001, Rel. Des. CORRÊA CAMARGO, Data da 

Publicação: 09/04/2013). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ E-COMMERCE MEDIA 

GROUP INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA. ACOLHIDA. APELO DA 

AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. Verificada ilegitimidade 

passiva da ré Buscapé. O fato de disponibilizar aos usuários informações 

publicitárias não a torna responsável pelo inadimplemento de contratos 

realizados com as empresas que anuncia (...). (TJRS Apelação nº 

70048993034.2012. - 11ª Cam Rel. Des. Antonio Maria Rodrigues Freitas 

Iserhard j. 28/11/2012). Dessa forma, flagrante a ilegitimidade passiva da 

demandada. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré e julgo extinto o 

processo em relação a ela, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Condeno 

os autores ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor do patrono da primeira requerida, em verba 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do 

CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos 

legais, vez que os autores são beneficiários da assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004093-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004093-70.2018.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Natalício Aparecido Gasques Suares Executados: 

José Carlos de Souza Ferreira e outro Vistos etc. NATALÍCIO APARECIDO 

GASQUES SUARES, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de José 

CARLOS DE SOUZA FERREIRA e outro, também qualificados no processo. 

O credor pugnou pela extinção do feito (Num. 13875317). 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 exequente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos dos artigos 485, inciso VIII e 775, do Código de Processo 

Civil. Isento de custas face o benefício da Justiça Gratuita concedida nos 

autos. Deixo de condenar o exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 26 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005367-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES MONCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005367-69.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIAS RODRIGUES MONCAO REQUERIDO: RIBEIRO, 

VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME Vistos e examinados. 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 e não cabe, no 

momento, a fixação de aluguel provisório, na medida em que o contrato 

vigente não se expirou. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018, às 09:00 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 
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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. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1010191-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL ITAPURA DUARTE - ME (REQUERIDO)

CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ENGESUL LTDA (REQUERIDO)

CLODOCIR LEIVA (REQUERIDO)

AUGUSTINHO JOSÉ LEIVA (REQUERIDO)

LEONEL ITAPURA DUARTE (REQUERIDO)

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010191-08.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO 

RESIDENCIAL CLASSIC III REQUERIDO: SUELY MALIMPENSA LEIVA, 

CLAUDIO LEIVA, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ENGESUL LTDA, 

CLODOCIR LEIVA, LEONEL ITAPURA DUARTE - ME, LEONEL ITAPURA 

DUARTE, AUGUSTINHO JOSÉ LEIVA Vistos e examinados. Com fulcro no 

disposto no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeito para exercer as minhas funções neste processo, determinando a 

sua remessa ao meu substituto legal. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004087-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOACIR PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004087-34.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ANTONIO MOACIR PINHEIRO EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos e examinados. Prossegue o feito como 

cumprimento de sentença, para execução de astreintes fixadas na 

decisão liminar proferida nos autos. Intimado para o pagamento, o 

executado BANCO BRADESCO S/A efetuou o depósito do valor de R$ 

56.000,00 para garantia do Juízo, e apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, requerendo a redução das astreintes, sob o 

argumento de que o seu montante atinge valor maior que da própria 

condenação por danos morais, causando enriquecimento ilícito. O 

exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação, postulando o 

levantamento dos R$56.000,00 depositados nos autos. Vieram-me os 

autos conclusos. DECIDO. Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que 

a multa diária fixada na liminar deferida foi de R$500,00; que o executado 

não cumpriu a determinação judicia, permanecendo inerte por 112 dias; e, 

que, desta forma, atualmente o montante da multa diária alcança a soma 

de R$56.000,00. O executado postula, então, a sua redução, para o 

mesmo valor da condenação em danos morais constante da decisão de 

mérito proferida nos autos, ou seja, R$8.734,04. Inicialmente cumpre 

registrar que, com relação a alegação que a decisão que arbitra astreintes 

não faz coisa julgada, o Superior Tribunal de Justiça STJ já se posicionou 

pacificamente no sentido de que o seu valor pode ser revisto a qualquer 

momento pelo Julgador. Neste sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). 

MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil, pode 

o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, 

quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do 

trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão. 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - 

AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015). Na mesma 

linha é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA 

- RECURSO NÃO PROVIDO. A multa pelo não cumprimento de decisão 

judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam 

atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é 

cabível em qualquer momento processual”. (AI 140340/2013, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 16/04/2014, Publicado no DJE 16/06/2014). Assim, o valor das 

astreintes pode ser analisado em qualquer momento processual e 

modificado quando se verificar que o quantum arbitrado se tornou 

insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 461, § 6º do Código de 

Processo Civil, verbis: “Art. 461. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento. (...) § 6 o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou 

excessiva”. Com efeito, se restar observado que a multa fixada extrapolou 

os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a mesma pode 

ser minorada ou majorada. No presente caso, é notório que a multa fixada 

revela-se desproporcional, na medida em que supera, inclusive, o valor da 

condenação principal. Destarte, merece acolhida a impugnação 

apresentada pelo executado, para que o valor das astreintes seja 

reduzido, observando-se como parâmetro o valor da condenação contida 

na sentença proferida. Nesse sentido é a orientação do STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA 

DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A 

SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das 

astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do 

óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o 

exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal 

afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. 

No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se 

vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto 

máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não 

deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes. 4. Agravo 

regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp 718.283/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 

27/08/2015). Na mesma trilha perfilha o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

CÓDEX PROCESSUAL APLICÁVEL AO PRESENTE RECURSO – CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973 – RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 

PELO FORNECEDOR – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO E 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO (ART. 35 , III , DO CDC ) – REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO EM DOBRO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – PARCELAS 

DESCONTADAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM QUE O DO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOSSE DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA – ILICITUDE – DANO MORAL – CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO – VALOR MANTIDO – ASTREINTES – MINORAÇÃO E 
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LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) É possível minorar o valor 

da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para 

sua cobrança, nos casos em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante 

(art. 461, § 6º, do CPC).” (Ap 156773/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017). Com essas 

considerações, julgo parcialmente procedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo banco executado, para 

REDUZIR AS ASTREINTES à importância de R$10.000,00 (dez mil reais), 

quantia esta que não se distancia do valor da obrigação principal. 

Intimem-se as partes desta decisão. Após o trânsito em julgado, 

observadas as providências do Provimento 68/2018 do CNJ, expeça-se 

alvará em nome da exequente, para o levantamento de R$10.000,00; e em 

nome do banco executado, para o levantamento do remanescente 

depositado. Efetuadas as demais formalidades e baixas, arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1010189-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010189-38.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO (186)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO 

CONDOMINIO RESIDENCIAL CLASSIC III Parte Ré: REQUERIDO: PROJETTA 

INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP, SUELY 

MALIMPENSA LEIVA, CLAUDIO LEIVA Vistos e examinados. Com fulcro no 

disposto no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeito para exercer as minhas funções neste processo, determinando a 

sua remessa ao meu substituto legal. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010186-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010186-83.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA 

(183)/[CAUÇÃO / CONTRACAUTELA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO 

RESIDENCIAL CLASSIC III Parte Ré: REQUERIDO: PROJETTA 

INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP, SUELY 

MALIMPENSA LEIVA, CLAUDIO LEIVA Vistos e examinados. Com fulcro no 

disposto no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeito para exercer as minhas funções neste processo, determinando a 

sua remessa ao meu substituto legal. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005630-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA LEME AMADEU OAB - SP333821 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005630-38.2017.8.11.0003. 

IMPUGNANTE: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA IMPUGNADO: 

BANCO DAYCOVAL S/A Vistos e examinados. Cuida-se de IMPUGNAÇÃO 

DE CRÉDITO onde a impugnante alega que os créditos devidos à parte 

impugnada foram excluídos da lista de credores que apresentou no início 

do processo, mas que os mesmos devem ser reincluídos nos autos 

falimentares, mesmo que sejam garantidos por alienação fiduciária. Com a 

inicial vieram documentos. Intimada, a parte impugnada requereu a 

improcedência da impugnação, alegando que os documentos 

apresentados demonstram a existência de alienação fiduciária. O 

Administrador Judicial opinou pelo acolhimento parcial do pleito, 

defendendo que devem ser incluídos no quadro geral de credores apenas 

os créditos resultantes dos contratos nº 1333037/17 e 1334978/17. O 

Ministério Público manifestou-se pela improcedência da impugnação; e pela 

manutenção dos bens dados em garantia na posse das recuperandas até 

o cumprimento do plano de recuperação judicial. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise 

minuciosa dos autos verifico que os créditos que a parte impugnante 

pretende que sejam reincluídos na lista de credores são, todos, derivados 

de contratos garantidos por alienação fiduciária. Assim, ainda que não 

haja registro em cartório ou preenchimento correto no campo destinado à 

garantia, tais créditos não devem se submeter ao processo de 

recuperação judicial, haja vista a existência da mencionada alienação 

fiduciária. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Veja-se: “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO 

FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E SOBRE TÍTULOS 

DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO 

FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI 

N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO 

PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS 

CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO 

CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, 

COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. 

INSUBSISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Encontra-se 

sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária 

de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, 

bem como de títulos de créditos (caso dos autos), justamente por 

possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam 

aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 

11.101/2005. 2. O Código Civil, nos arts. 1.361 a 1.368-A, limitou-se a 

disciplinar a propriedade fiduciária sobre bens móveis infungíveis. Em 

relação às demais espécies de bem, a propriedade fiduciária sobre eles 

constituída é disciplinada, cada qual, por lei especial própria para tal 

propósito. Essa circunscrição normativa, ressalta-se, restou devidamente 

explicitada pelo próprio Código Civil, em seu art. 1.368-A (introduzido pela 

Lei n. 10.931/2004), ao dispor textualmente que "as demais espécies de 

propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina 

específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as 
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disposições desse Código naquilo que não for incompatível com a 

legislação especial". 2.1 Vê-se, portanto, que a incidência subsidiária da 

lei adjetiva civil, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens 

que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é 

excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o 

regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei 

geral" não se contrapuser às especificidades do instituto por aquela 

regulada. 3. A exigência de registro, para efeito de constituição da 

propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado 

pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004) 

à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos 

de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com 

ela se coaduna. 3.1. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de 

cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, 

dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, 

plenamente válida e eficaz entre as partes. A consecução do registro do 

contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando 

muito, para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata 

publicidade. 3.2 Efetivamente, todos os direitos e prerrogativas conferidas 

ao credor fiduciário, decorrentes da cessão fiduciária, devidamente 

explicitados na lei (tais como, o direito de posse do título, que pode ser 

conservado e recuperado 'inclusive contra o próprio cedente'; o direito de 

'receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente', 

a outorga do uso de todas as ações e instrumentos, judiciais e 

extrajudiciais, para receber os créditos cedidos, entre outros) são 

exercitáveis imediatamente à contratação da garantia, independente de 

seu registro. 3.3 Por consectário, absolutamente descabido reputar 

constituída a obrigação principal (mútuo bancário, representado pela 

Cédula de Crédito Bancário emitida em favor da instituição financeira) e, ao 

mesmo tempo, considerar pendente de formalização a indissociável 

garantia àquela, condicionando a existência desta última ao posterior 

registro. 3.4 Não é demasiado ressaltar, aliás, que a função publicista é 

expressamente mencionada pela Lei n. 10.931/2004, em seu art. 42, ao 

dispor sobre cédula de crédito bancário, em expressa referência à 

constituição da garantia, seja ela fidejussória, seja ela real, como no caso 

dos autos. O referido dispositivo legal preceitua que essa garantia, "para 

valer contra terceiros", ou seja, para ser oponível contra terceiros, deve 

ser registrada. De se notar que o credor titular da posição de proprietário 

fiduciário sobre direitos creditícios (excluído dos efeitos da recuperação 

judicial, segundo o § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005) não opõe essa 

garantia real aos credores da recuperanda, mas sim aos devedores da 

recuperanda, o que robustece a compreensão de que a garantia sob 

comento não diz respeito à recuperação judicial. Assentado que está que 

o direito creditício sobre o qual recai a propriedade fiduciária é de 

titularidade (resolúvel) do banco fiduciário, este bem, a partir da cessão, 

não compõe o patrimônio da devedora fiduciante - a recuperanda, sendo, 

pois, inacessível aos seus demais credores e, por conseguinte, sem 

qualquer repercussão na esfera jurídica destes. Não se antevê, por 

conseguinte, qualquer frustração dos demais credores da recuperanda 

que, sobre o bem dado em garantia (fora dos efeitos da recuperação 

judicial), não guardam legítima expectativa. 4. Mesmo sob o enfoque 

sustentado pelas recorrentes, ad argumentandum, caso se pudesse 

entender que a constituição da cessão fiduciária de direitos creditícios 

tenha ocorrido apenas com o registro e, portanto, após o pedido 

recuperacional, o respectivo crédito, também desse modo, afastar-se-ia 

da hipótese de incidência prevista no caput do art. 49 da Lei n. 

11.101/2005, in verbis: " Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 5. 

Recurso improvido.”. (REsp 1559457/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/03/2016). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VÍCIOS DE 

REGISTRO – IRRELEVÂNCIA - CREDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO – 

EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3º, 

DA LEI Nº 11.101, DE 2005 - EXCEÇÃO CONFIGURADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a 

cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de 

crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se 

sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, 

da Lei nº 11.101/2005. 2. A exigência de registro da propriedade fiduciária 

em cartório do domicílio do devedor tem como finalidade ser oposto a 

terceiros. Entre as partes, as avenças devem prevalecer até mesmo 

independentemente de registro.” (AI 109204/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). Desta feita, acompanhando o r. 

parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação de 

crédito, declarando a extinção do feito com julgamento do mérito, na forma 

do artigo 487, inciso I, do CPC. Registro, por outra banda, que os bens 

dados em garantia deverão permanecer na posse das recuperandas até o 

cumprimento do plano de recuperação judicial, com vistas a proteger o 

princípio da preservação da empresa. Sendo devidas custas, deverão ser 

suportadas pela parte impugnante Honorários advocatícios de R$2.500,00 

em favor da impugnada, face a improcedência da demanda (STJ - REsp 

1.098.069). Publique-se. Intime-se. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003509-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA MOREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003509-37.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUIZ BARBOSA MOREIRA Vistos e examinados. 

Considerando que a sentença foi proferida pela Instância Superior, onde 

restaram arbitrados honorários advocatícios de 10% sobre o valor da 

causa, INDEFIRO o pedido retro formulado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005781-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO KOJI OYA OAB - SP165374 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (REQUERIDO)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

MASTER SP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005781-67.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: MASTER 

AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA, MASTER SP INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO, 

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO Vistos e Examinados. Cumpra-se a 

carta precatória, expedindo-se o mandado de citação. Após o 

cumprimento, devolva-se a origem com as homenagens deste Juízo. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005786-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARKI LYONS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005786-89.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EXECUTADO: 

MARKI LYONS Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte 

autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. II – Da execução de título extrajudicial 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: 1005807-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR LIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ERICA ALESSANDRA DE FREITAS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005807-65.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL EXECUTADO: V. L. DOS 

SANTOS & CIA LTDA - ME, VICTOR LIRA DOS SANTOS, ERICA 

ALESSANDRA DE FREITAS SANTOS, JOAQUIM APARECIDO DOS 

SANTOS Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora 

para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, conclusos. II – 

Da execução de título extrajudicial 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-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1005797-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CELSO SALVADOR DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005797-21.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JORGE AUGUSTO SALLES REQUERIDO: JEAN CELSO 

SALVADOR DE OLIVEIRA BATISTA Vistos e Examinados. Defiro a 

intimação/notificação da parte requerida, por via postal, nos termos do art. 

726 e seguintes do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Após a intimação, 

ciência ao autor para cumprimento do disposto no art. 729, do CPC/2015, 

observando-se, no entanto, que os autos são digitais. Por fim, não 

havendo custas a serem recolhidas, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas legais. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005821-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALCLEIDE PEREIRA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATTITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005821-49.2018.8.11.0003. 

AUTOR: WALCLEIDE PEREIRA BARRETO RÉU: ATTITUDE CLINICA 

ODONTOLOGICA LTDA 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 4 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 
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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: 1005777-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005777-30.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

FRANCISCO RODRIGUES Vistos e examinados. I – Do valor da causa 

Analisando os autos, observa-se que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor. Isto porque, na 

ação de busca e apreensão o valor econômico perseguido pelo autor é o 

saldo devedor do contratante, constituído das parcelas vencidas e 

vincendas, o qual deve ser utilizado para atribuição do valor da causa. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER 

AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O valor da causa na ação de 

busca e apreensão deve corresponder ao saldo devedor em aberto, 

incluindo as prestações vencidas e não pagas e as vincendas. (...). 

(TJ-PR - AI: 14926953 PR 1492695-3 (Acórdão), Relator: Carlos Eduardo 

Andersen Espínola, Data de Julgamento: 19/07/2016, 6ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 1853 01/08/2016) Dessa forma, procedo à correção de 

ofício da causa para o montante de R$ 38.558,50 (trinta e oito mil 

quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), nos termos do 

art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil. II – Das custas Intime-se a 

parte autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo 

in albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003495-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO BOMFIM DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003495-19.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE APARECIDO BOMFIM DA SILVA Vistos e examinados. Trata-se ação 

de Busca e Apreensão de Veículo ajuizada pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de JOSÉ APARECIDO BOMFIM DA 

SILVA, pelos motivos expostos na exordial. Tendo em vista o teor da 

manifestação de ID 14113872, determino a juntada da autorização para 

transferência do veículo devidamente preenchida, no prazo de 10(dez) 

dias, sob pena de indeferimento. Com a vinda, voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005544-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO GONÇALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005544-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO GONÇALVES (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora acerca da designação de 

audiência de instrução que se realizará no dia 19/09/2018, às 14 horas. 

Registro aos patronos que deverão se atentar ao disposto no aput do art. 

455 do CPC, a saber:"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.”

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005363-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte autora, para no prazo de 05(cinco) dias, 

informar o endereço e juntar cópia da matrícula nº 77.569 do C.R.I. de 

Rondonópolis, para a efetivação do mandado de avaliação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882530 Nr: 11151-78.2017.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BAMERINDUS S/A, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE C SACHET & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA 

- OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, JOAO DE 

SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar-se 
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nos autos, considerando a juntada do demonstrativo do valor do crédito 

juntado em fls. 64/65.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830025 Nr: 5887-17.2016.811.0003

 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: HÉLIO FRANCOLINO DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista a juntada da petição contendo o 

termo de compromisso de inventariante em fls. 119/119v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 883741 Nr: 11438-41.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PERUCHE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATALINA SOIFER - 

OAB:OAB/SP 227.996, CÉSAR AUGUSTO COSTA SILVA - 

OAB:393.582/SP, CHRISTINE FISCHER KRAUSS - OAB:165.263/SP, 

PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - OAB:315.407/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR CARFAN - 

OAB:103987/SP

 Vistos e examinados.

Colhida a oitiva, determino a imediata devolução da carta precatória ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Cumpra-se ,expedindo o necessario e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 747735 Nr: 6590-16.2014.811.0003

 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: DIOGENES DAVID DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISTER BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA, 

ANTONIO ESTEVES GOMES, ANTONIO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DA SILVA NUNES 

VANNI - OAB:12391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas 106/109. Registro que a 

certidão poderá ser consultada através do site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815619 Nr: 1437-31.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos examinados.

Dê-se vista dos autos à Administradora Judicial da requerida para que, no 

prazo de 10 dias, manifeste-se aos autos.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727250 Nr: 8134-73.2013.811.0003

 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: RDK COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORIAH RODOLEO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de citação, tal como requerido às fls. 65, devendo ser 

observado o endereço ali indicado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727250 Nr: 8134-73.2013.811.0003

 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: RDK COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORIAH RODOLEO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos e examinados.

 Decreto a revelia do citado por edital que não compareceu aos autos.

Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um 

dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 416744 Nr: 12386-95.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA AGOCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CASTRO AMORIM - 

OAB:9.504-A

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, SOB pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 379366 Nr: 7671-78.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, 

LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT/9.993-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MORAES PIMPINATI 

- OAB:6623/MT, VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, se manifestar sobre o 

retorno da Carta Precatória de folhas retro , sob pena de suspensão de 1 

ano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 319034 Nr: 6964-18.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor para no prazo legal juntar o cálculo 

atualizado da dívida, bem como informar o endereço completo com CEP 

do(s) devedore(s) e a data do débito a ser considerada, por se tratar de 

exigências do SCPC e do SERASA, para inclusão no registro de banco de 

dados do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 768497 Nr: 1494-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M COMBUSTIVEIS LTDA (AUTO POSTO BR 364)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS PFEIFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, 

impugnar a contestação de fls. 73/74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 786720 Nr: 8911-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. R. Bandini e Cia. Ltda., ROSANGELA BAPTISTELLA 

BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodofrios Transportes e Logística Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - 

OAB:19885/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os 

Embargos Monitórios de folhas 84/85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 895403 Nr: 3657-31.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ARANTES RODRIGUES

 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: JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - 

OAB:20217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 Intimação do advogado da parte embargada, para no prazo legal, 

apresentar Contrarrazões à Apelação de folhas 43/49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735793 Nr: 15283-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA DE LIMA MAGGI 

SCHEFFER - OAB:14.728/MT, HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre a 

Impugnação à Penhora de folhas 239/243.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810987 Nr: 18224-72.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ROBSON GIBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução das correspondências de folhas retro, sem o cumprimento de 

sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 875118 Nr: 8475-60.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYMAR SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON FARIAS DO REGO - 

OAB:16484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro, SOB PENA DE 

DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA. Registro que o conteúdo da certidão 

poderá ser visualizado através do site www.tjmt.jus.br>consulta de 

processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 753696 Nr: 9649-12.2014.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SAUSEN DE BAIRROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727705 Nr: 8563-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, apresentar atualização 

do débito até a data 20/06/2016 para fins de expedição de certidão de 

crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 873245 Nr: 7736-87.2017.811.0003

 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: PEDRO MARQUES DA CRUZ, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:MT 14.737-A, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista a juntada da Certidão de Crédito 

em fls. 46/49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 887493 Nr: 801-94.2018.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON GLUECK ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, 

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 888025 Nr: 1017-55.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ORO-YTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO PRADEBON - 

OAB:6720-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PRADEBON - 

OAB:6720-B/MS

 Certifico que localizalizei a guia de diligência do oficial de justiça que ao 

momento da impressão da petição Nº 896802, não havia sido materializada 

e, após, encaminhei o mandado à central de mandados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 790546 Nr: 10433-52.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MARCELO BETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS - ME, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:5180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413/MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23.748, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387/MT

 Vistos e examinados.

Em suas manifestações nos autos, a parte requerida, postula pela pericia 

técnica no local do acidente, bem como este Juízo, postergou a análise da 

feitura da pericia Judicial no saneamento do processo.

 Considerando o lapso temporal decorrido e a modificação que ocorreu no 

local durante a duplicação realizada na rodovia BR- 163, pela empresa 

ODEBRECHT, sendo este fato público e notório, restou prejudicada a 

pericia técnica. Como se não bastasse por conta da não realização de 

pericia no local no momento do sinistro a esta altura a verificação técnica 

das questões levantadas não seriam possíveis. Isto posto, indefiro o 

pedido de prova pericial.

 Quanto ao pedido de prova emprestada dos autos de n° 778165 da 2° 

Vara Cível, desta Comarca, formulado pelo réu, a fim de facilitar o 

esclarecimento da matéria discutida nos autos, hei por bem, deferir o 

pedido. Oficie-se o Juízo da 2° Vara Civil, solicitando a ata de audiência 

realizada e a oitiva dos depoimentos colhidos no ato. Com vinda destes, 

manifeste-se a parte contrária, no prazo 05 dias.

Após, o cumprimento de todas as determinações acima, volte-me os autos 

conclusos para a análise do encerramento da fase de instrução 

processual.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 754962 Nr: 10283-08.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C O FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 

E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, SERGIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADD CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

OLAVO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14525/O, WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - 

OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido formulado pelo advogado do requerido, haja vista a 

concordância do patrono da autora, redesignando o dia 16 de Agosto de 

2018, às 15h00min horas, saindo todos os presentes, abaixo assinados, 

devidamente intimados para o ato.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 879637 Nr: 10147-06.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MUZZI - OAB:OAB/MG 

71874

 INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 885170 Nr: 11903-50.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MOURÃO CORREA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASAGRO FERTILIZANTES MINERAIS LTDA, 

PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MOURAO CORREA LIMA 

- OAB:64026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo de 10 dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista a juntada da petição contendo a 

qualificação completa do autor em fl. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 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

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 771229 Nr: 2839-84.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUJAIR DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA RODRIGUES SOARES, PAULO 

HENRIQUE MAIA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT, JUNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:6295/MT

 Intimação do curador especial nomeado sobre os termos da decisão de fl. 

84, a seguir:"Vistos e examinados. Tendo em vista que a parte autora está 

assistida pela Defensoria Pública, revogo o despacho proferido às fls. 83. 

Nomeio curador especial o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

Anhanguera – NUPRAJU, representado pelo Dr. Júnior Sérgio Marin 

(OAB/MT 6295), nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil. 

Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 719664 Nr: 705-55.2013.811.0003

 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: AMADEU ROBERTO DA SILLVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS KARA JOSE, MAFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLAROJUNIOR - 

OAB:11 .843 /MT,  JACO CARLOS S ILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15013A

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR o requerido e a 

denunciada, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais que o autor comprovar ter suportado em razão do sinistro, a 

serem apurados em liquidação de sentença, devendo cada valor pago ser 

atualizado com correção monetária desde o desembolso e juros de mora 

desde a citação; ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, 

no valor de R$10.000,00, atualizados com juros de mora desde o evento 

danoso e correção monetária desde a sentença; e ao pagamento de 

pensão mensal ao autor, da data do evento danoso até a data em que o 

mesmo completar 70 anos de idade, cujo valor deverá ser apurado em 

liquidação de sentença, nos termos desta decisão. Assento que a 

denunciada deverá responder pela condenação até os limites do contrato 

de seguro celebrado entre as partes. Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito.Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, na proporção de 

metade para cada parte. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do 

CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário 

da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as 

mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir 

a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406127 Nr: 1847-70.2008.811.0003

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FELIPE QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O, ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Posto isso, com fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse 

plena e exclusiva do bem.Oficie-se ao Detran para proceder a retificação 

no registro de propriedade.Após a venda do bem, deve ser descontado o 

que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido.Com fulcro 

no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do processo 

com julgamento do mérito.Condeno a parte ré ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, 

devidamente atualizado. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de 

todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 755263 Nr: 10449-40.2014.811.0003

 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: ANTONIO URCINO NETO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA, 

ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES, CHAFIA MONTEIRO DE 

OLIVEIRA, MIRELLE APARECIDA PINHEIRO, MARIA JOSE DA SILVA, LUIZ 

CARLOS CHAGAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SÁ RIBEIRO 

REFATTI - OAB:MT 18.042-A, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, FAUSTO 

DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a ação, para DETERMINAR O CANCELAMENTO dos 

registros e escrituras que transferiram a propriedade dos imóveis 

descritos na petição inicial para o nome da ré MARIA JOSE DA SILVA; e 

para CONDENAR os requeridos CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BIG LTDA, 

ROSÂNGELA AUXILIADORA GARCIA PERES, CHAFIA MONTEIRO DE 

OLIVEIRA, LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES e MIRELLE APARECIDA 

PINHEIRO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais 
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ao autor, no valor de R$10.000,00, acrescidos de correção monetária 

desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso (data da 

transmissão ilícita da propriedade: 23/08/2013). Após o trânsito em 

julgado, oficie-se ao Cartório competente, para proceder ao cancelamento, 

devendo comprovar nos autos o cumprimento da determinação; e 

expeça-se mandado de imissão do autor na posse dos bens, concedendo 

à autora o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Condeno os 

requeridos CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BIG LTDA, ROSÂNGELA 

AUXILIADORA GARCIA PERES, CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, LUIZ 

CARLOS CHAGAS RODRIGUES e MIRELLE APARECIDA PINHEIRO ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da causa, devendo os valores ser rateados em 

partes iguais entre todos. Se algum condenado for beneficiário da Justiça 

Gratuita a exigibilidade da condenação deve permanecer suspensa até a 

comprovação da mudança na condição de necessitado, com a 

possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação 

após o período de cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440703 Nr: 9372-35.2010.811.0003

 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: FRANCISCO MONTEIRO LIMA, MARIA CORDEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA 

GREGÓRIO, MARIA FERREIRA DA CRUZ, WELLINGTON DA COSTA 

GRACHETTE, SONIA BARBOSA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA VALÉRIA CORDEIRO 

LIMA - OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de FRANCISCO MONTEIRO LIMA e MARIA 

CORDEIRO LIMA e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, 

COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

CPC.Determino que, nos termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 

6.015/73, após o trânsito em julgado desta sentença, seja expedido 

mandado de registro, para que a propriedade definitiva, já declarada em 

favor do autor, adentre o folio registral imobiliário competente. Deixo de 

condenar a parte ré ao pagamento de custas e processuais e honorários 

advocatícios, posto que trata-se de revel citada por edital e assistido pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 703993 Nr: 11970-25.2011.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLON GODOY, ANTONIA MOREIRA DE LIMA 

GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA PERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORESTES MIRAGLIA CARVALHO 

- OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÕNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:, TATIANE BONISSONI - OAB:18717/O

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a ação, para confirmar a liminar deferida, tornando definitiva 

a reintegração de posse dos autores no imóvel descrito na exordial. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Transitada em 

julgado, expeça-se o mandado de reintegração de posse. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em 

observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Se a 

requerida for beneficiária da Justiça Gratuita, a condenação deverá 

permanecer suspensa, nos termos da lei concernente. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 833862 Nr: 6757-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Intime-se o administrador judicial para que, no prazo de 10 dias, exclua 

dos seus cálculos o valor referente a cláusual penal de 25%, nos termos 

do recurso cuja cópia foi acostada às fls. 815/818; e manifeste-se acerca 

da discordância do Ministério Público, lançada às fls. 823/824.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 900489 Nr: 5419-82.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI INACIO ARNHOLD, MARLENE MARIA RITTER 

ARNHOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONFECÇÕES LOJAO DO 

QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA DOS ANJOS VIEIRA - 

OAB:25294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos e examinados.

Por serem tempestivos (fls.76), recebo os embargos de terceiro, 

determinando a citação da embargada.

Considerando que a embargada é massa falida, determino a intimação da 

Administradora Judicial para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre 

o pedido de antecipação de tutela.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que também 

se manifeste, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 789278 Nr: 9931-16.2015.811.0003

 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: BANCO BRADESCO S.A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

RODOMAIS TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:6.218

 Vistos e examinados.

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, que aportou às fls. 76 

dos autos, declarando cumprido o julgado proferido.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 
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partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735058 Nr: 14740-20.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLON DA SILVA PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOS SANTOS, CLAUDIA GABRIEL 

MATIAS, MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A, MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR o requerido e a 

denunciada, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais ao autor, no valor de R$30.000,00, atualizados com correção 

monetária e juros de mora desde o evento danoso (20/08/2013); ao 

pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de 

R$10.000,00, atualizados com juros de mora desde o evento danoso e 

correção monetária desde a sentença; e ao pagamento de indenização 

por danos estéticos ao autor, no valor de R$10.000,00, atualizados com 

juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a 

sentença.Assento que a denunciada deverá responder pela condenação 

até os limites do contrato de seguro celebrado entre as partes. Declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.Tendo o autor decaído de 

parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC, na proporção de metade para cada parte. Com fulcro no disposto no 

artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento 

das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua 

sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser 

executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 728193 Nr: 9006-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

Proceda-se à consulta no Sistema Renajud, para buscar informações 

acerca da existência de bens registrados junto ao DETRAN em nome da 

parte executada.

Caso POSITIVA a busca, efetue a restrição junto à base de dados do 

referido sistema.

 Não havendo bens encontrados, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

 Em relação ao pedido de desbloqueio de valor ínfimo (R$22,78), defiro.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005520-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA WATANABE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO HENRIQUE FERNANDES OAB - MT0009866S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005520-05.2018.8.11.0003. 

AUTOR: SANDRA MARIA WATANABE RÉU: LUCIANA DE ALMEIDA Vistos 

e examinados. SANDRA MARIA WATANABE ingressou com a presente 

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO C.C 

RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR em face de LUCIANA 

ALMEIDA. Na petição inicial a autora fez o seguinte relato: “A Requerente 

é proprietária do imóvel situado na Rua Pinheiros, n.º 222, Apt. 03, Bairro 

Cophalis, Município de Rondonópolis/MT, conforme cópia da matrícula que 

segue em anexo. Na data de 09 de maio de 2016, a Requerente e a ora 

Requerida, firmaram Contrato de Locação do referido imóvel pelo prazo de 

12 meses. O valor do aluguel fora estipulado em R$ 850,00 (oitocentos e 

cinquenta reais), o contrato foi prorrogado por acordo entre a Requerente 

e a Requerida. Ocorre que a Requerida está em atraso no pagamento dos 

aluguéis, desde o aluguel vencido em 10/08/2017, conforme Notificação 

Extrajudicial e atualização dos aluguéis. Cabe mencionar, que há vários 

meses à Requerente vem tentando de forma amigável receber os 

referidos aluguéis, porém, foram esgotadas todas as vias extrajudiciais na 

tentativa de recebimento, restando somente a via judicial, à qual recorre a 

Requerente”. Requereu seja expedida a ordem para desocupação do 

imóvel, no prazo determinado pelo § 1º do art. 59 da Lei 8.245/91. DECIDO. 

O pedido liminar formulado pelo autor encontra previsão na lei de regência. 

Veja-se: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as 

ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX 

– a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo”. No presente caso, o 

contrato de locação anexado aos autos demonstra a inexistência de 

garantias; de outra banda, a notificação extrajudicial estampa a falta de 

pagamento dos alugueis. Possível, pois, o deferimento da liminar pleiteada, 

mediante caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Nesse 

sentido é a orientação da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PEDIDO 

LIMINAR. I. Gratuidade judiciária indeferida. II. Restou demonstrado nos 

autos que a ação de despejo por falta de pagamento se funda em contrato 

de locação residencial desprovido de garantias, sendo, assim, cabível o 

despejo liminar (art. 59, § 1º, IX, e § 3º, da Lei n. 8.245/1991), ficando a 

ordem, entretanto, condicionada à prestação de caução equivalente a três 

meses de aluguel. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70076796374, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 28/02/2018) 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO 

CUMULADA COM COBRANÇA. PEDIDO LIMINAR. Restou demonstrado nos 

autos que a ação de despejo por falta de pagamento se funda em contrato 

de locação residencial desprovido de garantias, sendo, assim, cabível o 

despejo liminar (art. 59, § 1º, IX, e § 3º, da Lei n. 8.245/1991), ficando a 

ordem, entretanto, condicionada à prestação de caução equivalente a três 

meses de aluguel, observada a faculdade prevista no § 3º, do art. 59, da 

Lei n. 8.245/1991. AGRAVO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077451409, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

23/04/2018) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada, determinando a 

intimação da parte requerida para a desocupação do imóvel, em 15 

(quinze) dias. Intime-se a parte autora para a prestação da caução, 

efetuando o depósito judicial do valor correspondente a três meses de 
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aluguel, uma vez que a nota promissória não se presta para tal. Quanto 

caução prestada por nota promissória, segue o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO- PEDIDO 

LIMINAR- DENUNCIA VAZIA- EXIGENCIA DE NOTIFICAÇÃO- 

INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO- 

APRESENTAÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA PELO PROPRIO 

AUTOR DA AÇÃO- IMPOSSIBILIDADE- RECURSO A QUE SE DÁ 

PROVIMENTO- -Para a concessão da liminar de despejo é necessário, 

além da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, que o 

ajuizamento da ação de despejo ocorra até trinta dias após o termo final 

fixado em prévia notificação, comunicando o intento de retomada do bem 

locado. -As alterações introduzidas pela Lei nº 12.112/09, no que diz 

respeito à possibilidade de concessão de liminar em ação de despejo, 

cuidam de matéria processual, e, portanto, têm aplicabilidade imediata. -A 

caução há de ser idônea, ou seja, suficiente para assegurar o valor da 

obrigação, razão pela qual, evidentemente, carece de idoneidade a 

caução prestada por nota promissória emitida pelo próprio autor da ação. 

(TJ-MG - AI: 10105120292757001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 04/03/2013) Comprovado o depósito nos autos, 

expeça-se o mandado de desocupação. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o 04 de Setembro de 2018, às 

09:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005773-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIUZA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

ADRIANA APARECIDA BRITO (AUTOR)

IRINEU LOURENCO DA SILVA (AUTOR)

FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

WILMA DA SILVA VENANCIO (AUTOR)

LUZIA FERREIRA BANDEIRA (AUTOR)

RAQUEL QUEIROZ DE SOUZA (AUTOR)

ALDENIRA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

BENEDITO SALOME BARBOSA (AUTOR)

JAIR ANTONIO DE OLIVEIRA ROLIM (AUTOR)

MILTON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

ADIONE DE SOUZA LIMA (AUTOR)

DIRCY DE SOUZA LIMA (AUTOR)

AVELINO FERNANDES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005773-90.2018.8.11.0003. 

AUTOR: AVELINO FERNANDES SANTANA, ADILIUZA APARECIDA DOS 

SANTOS, FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO, LUZIA FERREIRA 

BANDEIRA, RAQUEL QUEIROZ DE SOUZA, BENEDITO SALOME 

BARBOSA, MILTON FERREIRA DA SILVA, DIRCY DE SOUZA LIMA, 

ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS, IRINEU LOURENCO DA SILVA, 

WILMA DA SILVA VENANCIO, ALDENIRA ALVES DOS SANTOS, JAIR 

ANTONIO DE OLIVEIRA ROLIM, ADRIANA APARECIDA BRITO, ADIONE DE 

SOUZA LIMA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos 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 4 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005629-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO)
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RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005629-53.2017.8.11.0003. 

IMPUGNANTE: RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 

IMPUGNADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de 

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO apresentada pelas recuperandas em face do 

BANCO BRADESCO S/A, onde alegam que os créditos de referido credor 

(com origem nos Contratos de Financiamento com garantia de alienação 

fiduciária nº 4349013955, 4354936616 e 227/4101761) devem ser 

incluídos no processo de recuperação judicial. O banco impugnado 

invocou a preliminar de inépcia da inicial, sustentado que a impugnação 

deve ser extinta sem julgamento do mérito, na medida em que o 

impugnante não apresentou toda a relação de contratos que possuem 

alienação fiduciária de bens móveis das empresas recuperandas; 

defendeu que o valor dado à causa está errado, posto que deve 

corresponder à totalidade do crédito que se pretende incluir no processo 

de recuperação judicial; e pugnou pela improcedência da impugnação, 

afirmando que é infundada a alegação de inconstitucionalidade do § § 3º e 

4º do art. 49 da Lei 11.101/01. O administrador judicial manifestou-se pela 

improcedência a impugnação. O Ministério Público também defendeu a 

extraconcursalidade do crédito, requerendo a improcedência da demanda. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A preliminar de inépcia da inicial não comporta acolhimento, na 

medida em que a petição inicial que se apresentou em juízo é suficiente 

para a compreensão dos fatos e do pedido, não havendo que se cogitar 

em peça inepta. Como se vê, a impugnada apresentou ampla e expressiva 

peça defensiva, o que revela que a exordial não é inepta e permitiu que a 

parte contrária compreendesse os fatos e alegações, exercendo sem 

prejuízo o seu direito de defesa. Isto posto, afasto a preliminar. No que 

concerne ao valor da causa, verifico que, de fato, deve ser determinada a 

retificação, na medida em que o valor dado às causas nas impugnações 

deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora. 

Veja-se: “Agravo de Instrumento Recuperação Judicial - Impugnação de 

Crédito - Valor da Causa alterado de ofício - Possibilidade.Não 

demonstrados o defeito e o prejuízo por fala de relação dos documentos 

juntados com o agravo, dele se conhece - O valor da causa é arbitrado em 

conformidade com o beneficio econômico visado pelo impugnante - 

Pagamento se prova por recibo de quitação ou por documento escrito - 

Sendo evidentemente discrepante o valor dado à causa pelo impugnante e 

o valor que deveria ter sido dado a ela se obedecido o critério legal,pode o 

juiz, de oficio, alterar esse valor.Agravo conhecido e desprovido.” (TJ-SP - 

AI: 994093216567 SP, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 

26/01/2010, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 

Publicação: 19/02/2010). Isto posto, acolho a preliminar arguida e 

determino a alteração do valor da causa, que deverá corresponder ao 

valor de todos os créditos que a parte impugnante pretende que sejam 

reincluídos no processo de recuperação judicial. Pois bem. Da análise 

minuciosa dos autos verifico que os créditos que a parte impugnante 

pretende que sejam reincluídos na lista de credores são, todos, derivados 

de contratos garantidos por alienação fiduciária. Assim, a presente 

impugnação não comporta acolhimento, na medida em que há previsão 

expressa na Lei 11.101/2005 de que os créditos garantidos por alienação 

fiduciária não se sujeitam à recuperação judicial. Veja-se: “Art. 49 – Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos. (...) §3º Tratando-se de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de 

arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel 

cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou 

irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de propriedade 

em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se 

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão de 

propriedade da coisa e as condições contratuais, observada a legislação 

respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a 

que se refere o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial (...)”. O E. Superior Tribunal de Justiça já consolidou 

o entendimento da exclusão do crédito decorrente de alienação fiduciária 

em processo de recuperação judicial, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CREDOR PROPRIETÁRIO 

FIDUCIÁRIO DE BEM MÓVEL. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 49, § 3º, DA LEI N. 

11.101/2005. SUMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. 

Controvérsia no bojo de ação de busca e apreensão movida contra a 

recorrente cujo objeto é o veículo empilhadeira à combustão GLP 050VX, 

em razão do descumprimento de Contrato de Abertura de Crédito Fixo com 

Garantia de Alienação Fiduciária. 2. O entendimento jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o § 3º do art. 49 da Lei n. 

11.101/2005, é o de que o credor titular da posição de proprietário 

fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da 

recuperação judicial, dada a própria natureza da alienação fiduciária, cujo 

domínio resolúvel da coisa não pertence ao devedor, mas ao 

credor.Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, AgRg no REsp 1543873/MT, julgado em 10/11/2015,DJe 

19/11/2015). Na mesma vertente segue o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - NÃO SUJEIÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.“O entendimento jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o § 3º do art. 49 da Lei n. 

11.101/2005, é o de que o credor titular da posição de proprietário 

fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da 

recuperação judicial, dada a própria natureza da alienação fiduciária, cujo 

domínio resolúvel da coisa não pertence ao devedor, mas ao credor.” 

(STJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

AgRgnoREsp1543873/MT, julgado em10/11/2015).Na esteira do disposto 

no art. 49, §3º da Lei n. 11.101/2005, não se sujeitam ao regime da 

recuperação judicial os créditos decorrentes de alienação fiduciária e 

arrendamento mercantil.” (AI 2197/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, 

Publicado no DJE 21/06/2018). Consigno ainda que, mesmo que não haja 

registro em cartório ou preenchimento correto no campo destinado à 

garantia, tais créditos não devem se submeter ao processo de 

recuperação judicial, haja vista a existência da mencionada alienação 

fiduciária. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

VÍCIOS DE REGISTRO – IRRELEVÂNCIA - CREDOR DE CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO 

– EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3º, 

DA LEI Nº 11.101, DE 2005 - EXCEÇÃO CONFIGURADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a 

cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de 

crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se 

sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, 

da Lei nº 11.101/2005. 2. A exigência de registro da propriedade fiduciária 

em cartório do domicílio do devedor tem como finalidade ser oposto a 

terceiros. Entre as partes, as avenças devem prevalecer até mesmo 

independentemente de registro.” (AI 109204/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). Desta feita, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente impugnação de crédito, declarando a extinção 

do feito com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Registro, por outra banda, que os bens dados em garantia deverão 

permanecer na posse das recuperandas até o cumprimento do plano de 

recuperação judicial, com vistas a proteger o princípio da preservação da 

empresa. Sendo devidas custas, deverão ser suportadas pela parte 

impugnante Honorários advocatícios em favor da parte impugnada, face a 

improcedência da demanda, que arbitro em R$2.500,00 (STJ - REsp 

1.098.069). Publique-se. Intime-se. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 895133 Nr: 3590-66.2018.811.0003

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEAS, RFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS WILLIAM ISHY FUZARO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):SAMARA MORAIS DA SILVA, brasileira, natural de 

Santana do Araguaia/PA, Portadora do RG 2475788-8 SSP/MT, inscrita 

CPF 049.451, atualmente em lugar incerto e não sabido.

Resumo da Incial:C.E.A.S. representado por ROSANGELA FRAGA 

CHAGAS, ingressou com Ação de Guarda de menor, com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência em desfavor de SAMARA MORAIS DA SILVA DOS 

FATOS: A requerente vive em união estável com Robson Anunciação 

Silva, no ano 2007 Robson e seu tio VALDIR GONÇALVES ANUNCIAÇÃO, 

ambos motoristas foram fazer uma entrega na cidade de Santana do 

Araguaia/PA, onde Valdir iniciou um relacionamento com Samara de 

aproximadamente 30 dias, quando do retorno a Rondonopolis/MT, Samara 

e seu filho vieram juntos, onde passaram a residir na casa da irmã de 

Valdir, Sr. Gracinda Aparecida Anunciação. Logo após a vinda de Samara 

e o menor, a requerente começou a cuidar do menor o qual passou a 

morar em sua residência entre final 2007 até meados de 2014 quando o 

menor foi morar com a genitora e Sr. Valdir que se encontrava muito 

doente, e que mesmo durante esse periodo a requerente e o menor não 

perderam o contato, uma vez que a requerente ajudava nos cuidados do 

Sr. Valdir. No final do ano de 2014 Sr. Valdir faleceu, e Samara retornou a 

Santana do Araguaia/PA deixando o menor aos cuidados da requerente, a 

genitora manteve contato telefonico somente no inicio. Que o menor nunca 

foi registrado, possuindo apenas , cópia da Declaração de Nascido Vivo,a 

qual não possui carimbo da Secretaria Estadual de Saude do Pará, assim 

não sendo possível seu registro (tal declaração consta apenas o nome da 

genitora e pai desconhecido), Carteira do SUS e Vacinação. DOS 

REQUERIMENTOS:Requer o Registro Tardio com os seguintes dados: 

Nome:C.E.A.S. data de nascimento 08/04/2006, Local: Santana do 

Araguaia/PA, Mãe: Samara Morais da Silva, Avos Materno: Eduardo 

Feitosa da Silva e Luiza Bezerra Morais, BEM COMO a guarda definitiva do 

menor em favor da requerente.

Decisão/Despacho:Visto.

Considerando que, a pedido deste Juízo, veio aos autos a comprovação 

de que SAMARA MORAIS DA SILVA, portadora do RG 2475788-8 SSP/MT 

deu a luz a uma criança do sexo masculino, no dia 08/04/2006, cuja DNV 

tem o número 35568976 (fls. 41/45), DEFIRO o pedido da Defensoria 

Pública para que a criança CARLOS EDUARDO ANUNCIAÇÃO SILVA 

tenha seu NASCIMENTO devidamente registrado no CRC desta cidade, 

mediante MANDADO DESTE JUÍZO.

O registro deverá ser procedido com as informações que o processo 

dispõe. O ofício deverá ser instruído com as cópias de fls. 44/45. O 

Agente Cleber deverá providenciar a entrega do ofício ao CRC bem como, 

recebendo a via do documento, apresenta-la aos autos. Deverá então ser 

juntada uma cópia da certidão e a original deverá ser encaminhada à 

DEFENSORIA PÚBLICA para entrega ao assistido.

Com a cópia nos autos, desde já, DEFIRO a guarda provisória da criança 

em favor de ROSANGELA FRAGA CHAGAS com quem convive desde os 

primeiros meses de vida.

Promova-se estudo psicossocial da guardiã/requerente e da criança.

A requerida não está listada como eleitora no nosso Estado. E, ao que 

parece, não tem paradeiro conhecido. Assim, CITE-SE, por edital, 

observando-se os nomes de seus pais já informado na inicial.

Decorrido o prazo, com ou sem peça de defesa, certifique-se e voltem 

conclusos.

Às providências com ofício e TERMO DE GUARDA conforme antes 

determinado.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002102-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. D. O. A. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002102-93.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para fazê-la comparecer nesta Secretaria da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões, a fim de firmar termo de 

guarda 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.: 782178 Nr: 7073-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 21. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, 

I, do Estatuto Processual Civil, fixando a título de alimentos o valor 

correspondente a um salário mínimo vigente, equivalendo atualmente ao 

quantum de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), devido 

pela parte requerida a parte demandante, a ser depositado em conta 

bancária de titularidade de sua representante, até o dia 10 (dez) de cada 

mês.22. Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.23. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.Publ ique-se.  Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2018.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451539 Nr: 6718-41.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILSON NUNIS - OAB:7995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLEY LOPES DA 

S. MARTINS, para devolução dos autos nº 6718-41.2011.811.0003, 

Protocolo 451539, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 716953 Nr: 12359-73.2012.811.0003

 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: MDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11415/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte REQUERIDA a apresentar 

suas alegações finais na forma de memoriais, no prazo de quinze dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005100-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEUZA JUSTINA CASSIANO LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005100-68.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Homologo o 

acordo de ID: 10010624, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

2. Determino a suspensão do processo, em consonância com o disposto 

no art. 922, do Novo Digesto Processual Civil, até ulterior manifestação 

das partes interessadas, devendo o feito, durante o período de 

suspensão, aguardar na Secretaria da Vara, sendo excluído do relatório 

mensal. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, 

intime-se a parte autora a manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção (art. 485, §1º, CPC). 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003706-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE ALMEIDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PIRES DO REGO FILHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003706-26.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Chamo o feito à 

ordem. 2. Considerando as informações carreadas à proemial, segundo a 

qual os herdeiros do de cujus são maiores e capazes, converto o 

inventário em arrolamento sumário, nos termos do art. 659 e seguintes, do 

Código de Ritos. Passo a decidir quanto ao arrolamento. 3. O ESPÓLIO DE 

JOSÉ PIRES DO REGO FILHO, representado por sua inventariante, Sr.ª 

Joana de Almeida Pires, postula pela homologação do plano de partilha dos 

bens do falecido. 4. Da análise dos autos, nota-se que, até o momento, 

não foi comprovado o recolhimento do ITCMD, valendo dizer que o Código 

de Processo Civil atual inovou ao dispensar a comprovação da quitação 

do tributo para fins de homologação do plano de partilha, eis que em sede 

de arrolamento sumário de bens não cabe o conhecimento ou a 

apreciação de questões relativas ao lançamento, 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. 5. Nesta mesma linha de pensamento, importa ressaltar 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] 6. Com efeito, o art. 1.031, 

do antigo Código de Processo Civil (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. 7. Sucede que com a inovação trazida pelo art. 659, § 2º, do 

atual Código de Ritos (Lei n.º 13.105/15), após o trânsito em julgado da 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, deverá ser 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, 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. 8. 

Como se vê, a sistemática do arrolamento sumário do atual Digesto 

Processual Civil subtraiu do Poder Judiciário o dever de controlar o 

recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (art. 662, § 1º, CPC). 

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, CPC), fato que ocorrerá depois de homologada a partilha ou de 

deferida a adjudicação (art. 659, § 2º, CPC). 9. 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 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) (grifamos) 10. Assim, JULGO, por sentença (art. 659, 

§ 2º, CPC), o inventário dos bens deixados por JOSÉ PIRES DO REGO 

FILHO (qualificado nos autos), na forma pleiteada pela inventariante, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e 

ressalvados direitos de terceiros. 11. Tendo o feito tramitado sob o pálio 

da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, sejam 

expedidos os competentes formais de partilha. 12. Em atendimento ao art. 

659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à 

Fazenda Pública. 13. Translade-se cópia desta sentença para os autos de 

n.º 1007950-61.2017.8.11.0003. 14. 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

Edital Intimação

AUTOS Nº 1002133-50.2016.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos 

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que YRLAINY SALLES DE PAULA move contra HELTON 

SALLES CORREIA, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da 

sentença seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente 

o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de HELTON SALLES CORREIA 

(qualificado nos autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente 

os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 

85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código 
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Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, 

YRLAINY SALLES DE PAULA. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, 

§3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

18 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito. Eu, 

J.B.B.S., o digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001420-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABMAEL MONTEIRO DE MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ANGELICA DE ARAUJO SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001420-41.2017.8.11.0003 Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária à parte requerida, com fundamento no 

artigo 99, § 3º do novel Código de Processo Civil. No mais, não havendo 

qualquer questão prévia a ser apreciada ou irregularidade a ser 

expurgada e, ainda, presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido da demanda, sem prejuízo de outros que poderão ser 

formulados no decorrer da instrução, a verificação de ter o binômio 

necessidade-possibilidade sofrido alteração. Defiro a produção de prova 

testemunhal, cujo rol deverá ser depositado em cartório no prazo de 15 

dias, contados da intimação da audiência de Instrução e Julgamento 

(NCPC, art. 357, §4º), sob pena de preclusão, devendo ser observado 

pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do NCPC, bem como 

a juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão, na forma do artigo 435, do CPC. Com relação ao depoimento 

pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado o destinatário da 

prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 

do CPC, dispenso o depoimento das partes por entender desnecessário 

ao deslinde da questão, pois tal prova nada mais trará que a reprodução 

do que já foi por elas afirmado na inicial e contestação, respectivamente. 

Ressalto que o dia a dia forense tem revelado ser referida atividade 

probatória contraproducente e ineficaz a busca da verdade real. De mais 

a mais, a teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário da 

prova, cabendo a ele determinar a produção daquelas que entenda por 

necessárias ao deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como 

indeferir as que tenha como inúteis ou meramente protelatórias, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Por derradeiro, para a 

produção da prova oral deferida, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 20 de setembro de 2018, às 16h30min, devendo o 

Sr. Gestor Judiciário adotar as providências necessárias à sua efetiva 

realização. Intimem-se. Notifique-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 

26 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 734333 Nr: 14161-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAUDC, AGDMU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWDSU, ACMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO R. GUILHERME - 

OAB:MT/6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE VIEIRA FERREIRA - 

OAB:10.071-B/MT, GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - OAB:282.826, 

JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:MT/2615, ROGERIO R. GUILHERME - 

OAB:MT/6763

 Vistos etc.,

 1. Reitere-se a intimação da inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar cumprimento integral ao decisum de fls. 82, notadamente no 

concernente à retificação das primeiras declarações para fins de inclusão 

no rol de sucessores do falecido a herdeira por representação do 

herdeiro morto no curso do feito, sobretudo considerando que a mesma 

receberá a parte que caberia ao genitor em nome próprio.

Além disso, deverá a inventariante aportar aos autos as certidões 

negativas de débito municipal e federal, bem como Guia de Informação e 

Apuração de ITCD devidamente acompanhada do comprovante de 

recolhimento de tributo.

2. Em caso de inércia, intime-se a inventariante pessoalmente, para dar 

regular andamento ao processo, praticando os atos que lhe competir, 

notadamente para adotar as providências determinadas no presente 

comando, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem 

julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente de que na ausência de 

manifestação e/ou de suprimento da falta que impede o prosseguimento, o 

processo será extinto por abandono.

3. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto no item 2 da presente decisão, 

sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito (CPC, 485, 

III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

4. Sem prejuízo, proceda-se à citação da herdeira não representada no 

endereço disposto às fls. 88.

5. Em seguida, intime-se a Fazenda Pública nos moldes da decisão de fls. 

22.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 703749 Nr: 11726-96.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ALVES CORREA, SILVIA CENTURIAO DE 

AQUINO CORREA, KÁTIA CILENE ALVES CORREA, EDNA FARIAS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE BRASIL NUNES CORREA, 

THALES JOSE FARIAS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MELO DA SILVA - 

OAB:9956, GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 

12.701B, JOSÉ WILSON BOIAGO JÚNIOR - OAB:SP/160.515, JUSCIELE 

MORETTI DE MELO - OAB:18451, WAGNER CAMACHO CAVALCANTE 

JÚNIOR - OAB:18052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON FERREIRA - 

OAB:91289/SP

 Vistos.

Prima facie, a teor da certidão de fls. 247, cumpra-se integralmente o 

quanto disposto no item 02 da decisão de fls. 242, expedindo-se o 

necessário a fim de efetivar a citação do herdeiro Thalles.

No mais, diante do petitório retro, concedo o prazo de 20 (vinte) dias à 

inventariante com o fito de que seja apresentada a certidão negativa de 

débito federal em nome do falecido e a Guia de Informação e Apuração do 

ITCD acompanhada da respectiva avaliação administrativa e comprovante 

de recolhimento de tributo do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 327223 Nr: 10400-82.2003.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: IRENO LAURENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELYDIA MARIA LAURENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO INVENTARIANTE PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES , A FIM DE RETIRAR O FORMAL DE PARTILHA 

EXPEDIDO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 438323 Nr: 6990-69.2010.811.0003

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER - 

OAB:17905/O, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, RAFAEL 

SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a baixa dos autos contrariou a decisão vertida às fls. 

326 verso, proceda-se à novel remessa do presente feito ao egrégio 

Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 825684 Nr: 4903-33.2016.811.0003

 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: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APCT, LFT, AMBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 Vistos.

Compulsando os autos, denota-se tratar a presente ação de 

reconhecimento de união estável post mortem cumulada com anulatória 

parcial de escritura pública, notadamente quanto ao regime de bens 

adotados, razão pela qual, previamente à homologação do ajustado entre 

as partes extrajudicialmente, determino a intimação dos mesmos, via 

causídicos constituídos, para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecerem 

quanto à anuência dos demandados acerca da união estável vivenciada 

entre a requerente e o falecido Fernando Toledo Homem pelo período 

descrito na exordial, sobretudo considerando que a presente tem o 

escopo de preservar os eventuais direitos sucessórios da demandante, 

não havendo que se falar em partilha de bens no bojo deste feito, devendo 

tal ser manejada junto aos autos de inventário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 895941 Nr: 3908-49.2018.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPG, LPDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, com fundamento no artigo 528, § 3º do Código de 

Processo Civil, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado J. R. G., bem 

qualificado nos autos, pelo prazo de 02 (dois) meses (CPC, art. 528, § 3º 

c/c art. 19 da Lei nº 5.478/68), a qual somente será revogada com o 

pagamento integral da dívida alimentar.Previamente à expedição de 

referido mandado, intime-se a parte exequente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, apresentar cálculo atualizado do débito.No 

Mandado de Prisão deverá constar expressamente que a autoridade que 

efetuar a detenção deve dar cumprimento ao inciso LXII do artigo 5º da 

Constituição Federal, com a imediata comunicação da prisão à família do 

preso ou pessoa por ele indicada.Finalmente, adote o Sr. Gestor Judiciário 

as providências pertinentes e urgentes ao presente caso, devendo 

cadastrar o referi do mandado junto ao Banco Nacional de Mandados de 

Prisão.Deverá constar expressamente no Mandado de Prisão que a prisão 

somente será elidida com o pagamento integral da dívida alimentar até a 

data em que o executado for localizado para prisão (parcelas vencidas). 

Em sendo efetivada a quitação do débito alimentar após consolidada a 

prisão, ou alternativamente decorra o prazo sem o devido pagamento, 

desde já determino a expedição de alvará de soltura clausulado. Fica 

autorizada a requisição de força pol ic ial ,  em sendo 

necessário.Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 764892 Nr: 15768-86.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFFCDM, PHFCDM, MRFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A teor do quanto disposto na certidão de fls. 95, intime-se a parte 

exequente, via causídicos constituídos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Após, colha-se parecer ministerial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738769 Nr: 1196-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDSMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Vistos etc.,

 1. Prima facie, considerando não ter a parte exequente logrado êxito em 

dar cumprimento integral ao decisum de fl. 37, determino a exclusão 

integral do valor referente à compra da aludida bota ortopédica (fls. 35/36 

e 38/40) do presente pedido de cumprimento de sentença.

2. Doravante, malgrado o comparecimento espontâneo do executado (fls. 

57/56), determino a sua intimação na pessoa do advogado constituído nos 

autos, ou na falta deste, pessoalmente (art. 513, § 2º, I e II, CPC), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito constante do 

petitório de fls. 68/69.

3. Não havendo o pagamento no prazo acima mencionado, acresça-se 

pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da dívida e 

honorários advocatícios no mesmo patamar, nos termos do art. 523, caput 

e §1º do NCPC, expedindo-se, após, o competente Mandado de Penhora a 

Avaliação de bens (artigo 523, CPC).

4. Realizada a constrição, intime-se a parte executada, para que, 

querendo, ofereça impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Não encontrando a parte executada, cumpra-se o disposto no artigo 

830 do Código de Processo Civil.

 6. Necessário consignar a impossibilidade do executado em manejar o 

cumprimento de sentença no bojo destes autos no concernente ao direito 

de visitas eventualmente obstado pela genitora da menor, devendo pleitear 
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via autônoma e pertinente, evitando-se, assim, tumulto processual.

Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 811847 Nr: 29-05.2016.811.0003

 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: IMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MENDONÇA BERRES - 

OAB:25185/O, DELCIMAR ZANATTA HOLSBACK - OAB:OAB/MS 15039, 

JANAINA EMANUELE MULLER - OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA NEVES DE 

MENDONÇA MEIRA - OAB:15.818, FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, KAROLINE DA SILVA PEREIRA - OAB:OAB/MT 20187-O

 (...)Destarte, com base no art. 300, §2º do CPC DEFIRO liminarmente a 

visitação vindicada pelo genitor mediante a assistência integral de sua 

funcionária na qualidade de babá, sem prejuízo de ulterior revogação, a 

qualquer tempo, a realizarem-se, por ora, no terceiro sábado e terceiro 

domingo de cada mês, devendo a genitora proceder a retirada da menina 

na residência do genitor às 08h00min, tanto sábado, como domingo e 

devolvê-la no mesmo local às 18h00min do mesmo dia, ou seja, sem 

pernoite, ao menos por ora, regime que deverá ser cumprido fielmente por 

ambas as partes, sob pena de responsabilidade, inclusive de responder 

por ato de alienação parental, na forma da Lei 12.318/10. Ressalvo a 

necessidade de que o psicólogo do Juízo devidamente nomeado, Sr. 

Aluísio Lins Vitório, efetive avaliação psicológica no dia útil imediatamente 

anterior às visitas, bem como no primeiro dia útil subsequente à visitação, 

nos três primeiros meses da visitação.Registro a necessidade da genitora 

em comunicar o juízo com antecedência mínima de 05 (cinco) dias acerca 

da efetiva realização das visitas pela mesma à menor para fins de 

cumprimento da avaliação supra. Oficie-se à Diretoria do Fórum a fim de 

notificar o profissional suprarreferido acerca da presente decisão, 

disponibilizando-se inclusive, ao r. profissional, cópia integral do presente 

feito. Na oportunidade, determino que o técnico nomeado deverá 

disponibilizar ao Juízo no prazo de 05 (cinco) dias o relatório 

psicológico.Por derradeiro, a fim de dar efetividade ao presente decisum, 

intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a 

qualificação completa da aludida babá, bem como cópia dos seus 

documentos pessoais e da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

devidamente assinada.04. Intimem-se. Notifique-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 761231 Nr: 14075-67.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT, 

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - OAB:16660, Marcos Nesello - 

OAB:17454 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1. Intime-se o inventariante pessoalmente, para dar regular andamento ao 

processo, praticando os atos que lhe competir, notadamente para adotar 

as providências determinadas no decisum retro (fls. 100), no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), 

ciente de que na ausência de manifestação e/ou de suprimento da falta 

que impede o prosseguimento, o processo será extinto por abandono.

2. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto no item 01 da presente 

decisão, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito 

(CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 435512 Nr: 4180-24.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Vistos etc.,

01. Prima facie, considerando que Edilson Júnior Ortega da Silva atingiu a 

maioridade (‘vide’ certidão de nascimento de fl. 19), efetive-se a 

retificação nos registros do feito e no Sistema Apolo para que o mesmo 

passe a constar pessoalmente no polo ativo do presente processo.

No mais, intime-se o exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a sua representação processual, nos termos do art. 76, I, do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

02. Sem prejuízo, a par do petitório retro (fls. 133) e, invocando o Princípio 

da Duração Razoável do Processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias a fim de a parte exequente indicar bens do 

devedor passíveis de penhora.

Fica o exequente ciente de que em caso de inércia, o processo será 

extinto ante a presumida ausência de interesse processual.

03. Por fim, tratando-se de execução de alimentos em trâmite sob o rito da 

constrição patrimonial, é inadmissível a aplicabilidade do disposto no art. 

528, §7º do CPC, razão pela qual determino que, em igual prazo, o 

exequente apresente cálculo atualizado do débito abrangendo apenas 

dívida pretérita.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 423829 Nr: 5966-40.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDOR, JCRJ, HRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, FABRICIA ALVES NOGUEIRA - 

OAB:12379/MT, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT, 

RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Vistos.

Previamente à análise do petitório retro, reitere-se a intimação do 

exequente Jean Cássio Rodrigues Júnior para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dar cumprimento do decisum de fls. 191, sob pena de nulidade.

Doravante, considerando que Vitória de Oliveira Rodrigues atingiu a 

maioridade no curso da ação (fl. 189), efetive-se a retificação nos 

registros do feito e no Sistema Apolo para que a mesma passe a constar 

pessoalmente no polo ativo do presente processo, ante a desnecessidade 

de ser representada por sua genitora, devendo, em igual prazo e sob a 

mesma pena, regularizar a sua representação processual, nos termos do 

art. 76, I, do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 760998 Nr: 13918-94.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERC, TJCC, HCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA GUIMARÃES DE SÁ 

RIBEIRO REFATTI - OAB:OAB/MT 18.042-A, FERNANDA NEVES VILELA 

PIRES - OAB:14262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 Vistos etc.,

Tendo em vista o teor do termo de audiência retro, entendo prudente a 

tentativa de novel conciliação entre os envolvidos, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da 
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controvérsia, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, designando o dia 07 de novembro de 

2018, às 14 horas para realização do ato, dando por prejudicado o pedido 

de suspensão processual.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728258 Nr: 9069-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HHD, CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O

 Vistos etc.,

Trata-se de ‘execução de alimentos movida por H. H. D., representado por 

sua genitora, Sra. C. A. R., em desfavor de G. D. C.., todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos pertinentes.

 No curso dos autos, o exequente pugnou pela extinção do processo, 

tendo o M.P. lançado parecer favorável (fls. 86 e 89).

É o relatório do necessário. DECIDO.

A faculdade de desistir da execução é assegurada ao credor pelo art. 775 

do Código de Processo Civil, registrando que, embora indisponível o direito 

aos alimentos, a respectiva cobrança fica ao alvedrio da parte exequente.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada através do pedido retro, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 925 

do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários advocatícios indevidos, face à gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares, 

solicitando-se a exclusão da anotação lançada por força do oficio de fls. 

87.

 P. I. Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 276980 Nr: 976-84.2001.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MAIA RODRIGUES SALOMAO, JÉSSICA DALILA 

SALOMÃO AREVALOS, LETÍCIA CARLA ROMEIRA, PEDRO ARIEL 

SALOMÃO AREVALOS, NEUCINA SALOMÃO ROMEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RENÉRIO RODRIGUES SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B, PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO INVENTARIANTE PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES , A FIM DE RETIRAR O FORMAL RETIFICADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 336936 Nr: 5321-88.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKSD, MSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, BRUNO GARCIA PERES - OAB:14280, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

01. A teor da cota ministerial retro, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para dar regular andamento ao processo, praticando os 

atos que lhe competir (atender ao comando judicial de fls. 92 e manifestar 

o interesse no prosseguimento do feito), no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente de que na 

ausência de manifestação e/ou de suprimento da falta que impede o 

prosseguimento, o processo será extinto por abandono.

02. Se porventura restar frustrada a intimação pessoal da parte 

exequente, determino sua intimação por edital, com prazo de 15 dias, para 

fins e prazo do quanto disposto no item 01 da presente decisão.

 Diligências necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 380115 Nr: 8415-73.2006.811.0003

 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: MDLFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência dessas considerações, considerando que há 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Custas pela 

autora. Sem honorários.Após certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos com devidas as baixas, anotações e 

cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se.Rondonópolis, 23 de julho de 

2018.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 788527 Nr: 9636-76.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ASSIS CARMO - 

OAB:OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668MT, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - OAB:MT23263

 Intimação das partes para que, querendo, se manifestem sobre o retorno 

dos autos do e. TJMT no prazo de cinco dias. Não havendo manifestação, 

diante da suspensão da exigibilidade da verba honorária e das custas 

processuais, o feito será encaminhado ao arquivo, conforme sentença à 

fl. 182v.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002089-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE FIRMINO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de Registro Civil do Município de Guiratinga/MT (REQUERIDO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS. Processo: 
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1002089-60.2018.8.11.0003 PJe; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; 

Espécie: RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Parte Autora: EUNICE 

FIRMINA COSTA, brasileira, viúva, do lar, filha de Maria Firmina Costa, 

natural de Guiratinga-MT, nascida em 19/01/1947. (Advogada: MARIA 

MACEDO GALVÃO - OAB/MT 15.668). Parte Requerida: Eventuais 

Terceiros Interessados. FINALIDADE: CITAR EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial acima indicada, 

consoante consta da petição inicial a seguir transcrita em resumo, bem 

como da r. decisão proferida pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL promovida pela 

requerente, tendo como objeto a restauração do registro civil de 

casamento realizado em 27 de setembro de 1997, com JOSÉ DE SOUZA 

FILHO, no Cartório de Paz do Distrito de Vale Rico-MT, n. 1257, fls. 83, 

Livro 7, de registro civil de casamentos. Despacho/Decisão: “Vistos etc., 

1. Recebo a inicial, bem como a sua emenda. 2. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 4. Tratando-se de restauração de 

registro civil, citem-se os eventuais interessados, via edital, com o prazo 

de 30 (trinta) dias. 5. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Às 

providências.” ADVERTÊNCIA: E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018. Hélio Avelino dos 

Santos.Autorizado pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003600-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MACHADO DE FRANCA (AUTOR)

E. M. M. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003600-93.2018.8.11.0003. VISTO. Os autores 

FRANCIELLI MACHADO DE FRANÇA e ENZO MACHADO MARTINS NUNES 

requereram a reconsideração da decisão que reconheceu a 

incompetência deste Juízo para processamento da demanda e determinou 

a remessa dos autos em favor de um dos Juizados desta Comarca, sob o 

argumento de que o Juizado da Fazenda Pública, conforme artigo 8º da Lei 

9.099/95, não detém competência para julgamento da presente causa, pois 

existe menor absolutamente incapaz no polo ativo (Id. 13595020). Sem 

razão os autores. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, é viável a participação de menor, devidamente representado, no 

polo ativo de demanda proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

haja vista que a Lei nº 12.153/09 disciplinou a legitimidade ativa para as 

demandas de competência de tais Juizados de forma clara e suficiente, 

sem impor qualquer restrição quanto à capacidade das pessoas, pelo que 

não há se falar em omissão normativa a ensejar a aplicabilidade do artigo 

8º da Lei 9.099/95. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. 

INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE 

SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995. 1. A controvérsia gira em 

torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa 

que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a 

aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a 

atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A Lei dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das 

demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às 

pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem 

mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam 

a sua competência (art. 2º). 3. Tendo havido regulação clara e suficiente 

acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão 

normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este 

dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele 

regramento específico do Juizado Fazendário. 4. Assim, não há razões 

para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, 

corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não 

havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, 

devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado 

Especial da Fazenda Pública. 5. Recurso especial não provido. (Processo 

REsp 1372034 / RO, RECURSO ESPECIAL 2013/0062723-3, Relator(a) 

Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142), Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data do Julgamento 14/11/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 

21/11/2017). Assim, indefiro o pedido de reconsideração formulado no Id. 

13559520 e mantenho a decisum de Id. 13249854 inalterada. Decorrido o 

prazo sem a interposição de recurso, remetam-se os autos para um dos 

Juizados Especiais desta Comarca para distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, quarta-feira, 25 de julho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008025-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Impulsiono estes autos ao requerente, a fim de intimá-lo para querendo 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002549-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTINA ADOLFO CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DRª REINALDO MANOEL 

GUIMARÃES, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002549-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTINA ADOLFO CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª KARINA DOS REIS 

BELTRÃO GUIMARÃES, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001618-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEYDE APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1001618-44.2018.8.11.0003 VISTO. A empresa WEISS & 

NAKAYAMA LTDA informou que o prazo concedido para fornecimento de 
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nove (09) caixas de 100mg e nove (09) caixas de 20mg do medicamento 

TEMODAL (TEMOZOLAMIDA) não é suficiente, tendo em vista que não 

possui o referido fármaco em estoque. Assevera que solicitou o 

medicamento perante a sua fornecedora assim que foi intimada da 

determinação judicial, a qual, no entanto, apresentou um prazo de entrega 

de 03 a 05 dias úteis. Assim, requereu a dilação do prazo conferido, para 

viabilizar o integral cumprimento da determinação judicial (Id. 14345957). 

DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias úteis para fornecimento do 

medicamento, a contar da data do requerimento de dilação de prazo 

formulado no Id. 14345957 (24/07/2018), pois o documento acostado no Id. 

14345978 aponta que houve o pedido do medicamento Temodal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 26 de julho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005804-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RENATO FARIAS TRAZANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (RÉU)

 

PROCESSO Nº: 1005804-13.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência ajuizada por ALCIDES RENATO FARIAS TRAZANTE em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE. 

Analisando os autos, verifica-se que apesar da presenta ação ter sido 

distribuída e endereçada para esta Comarca, o autor no “item I.I – Da 

Competência” da petição inicial asseverou expressamente que o foro de 

Campo Verde é o competente para processamento e julgamento da 

demanda. Diante disto, determino a imediata redistribuição do feito para 

uma das varas cíveis da Comarca de Campo Verde-MT, nos termos do 

artigo 61, inciso II da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Rondonópolis, quinta-feira, 26 de julho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001073-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE SOUZA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 23/07/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001073-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE SOUZA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 23/07/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001079-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 11/07/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001079-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 11/07/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 743264 Nr: 3970-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CABRAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Diante do teor da petição de fl. 445, determino o arquivamento dos autos.

Devolva-se ao Estado de Mato Grosso o valor que ainda se encontra 

vinculado ao presente feito, mediante alvará eletrônico.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 426331 Nr: 8491-92.2009.811.0003

 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: JOSE MATIAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT

 VISTO

Intimem-se as partes para manifestarem-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 704144 Nr: 12121-88.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando o cumprimento da obrigação imposta na sentença de 

fls. 880/884, consistente na reforma da Penitenciária Regional Major Eldo 

Sá Correa – “Mata Grande”, para adequação do ambiente às condições de 

salubridade e segurança, com o reparo das falhas construtivas e 

irregularidades apontadas às fls. 151/157 do relatório de visita preventiva 

n° 010/2008 realizado pelo CREA – MT, bem como na construção de uma 

nova unidade prisional feminina nesta comarca.

DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público às fls. 1.078. Para tanto, 

DETERMINO que o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT indique um Engenheiro Civil, 

devendo este realizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o levantamento 

das falhas construtivas e as irregularidades ainda existentes na 

Penitenciária Regional Major Eldo Sá Correa, levando-se em consideração 

as falhas apontadas no Relatório de fls. 149/157, mediante juntada de 

relatório nos autos.

DETERMINO, ainda, que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 180 (cento 

e oitenta dias), apresente o projeto para a construção da Cadeia Pública 

Feminina de Rondonópolis, em local permitido pela Lei de Uso e Ocupação 

do Solo do Município e que tenha, no mínimo, 250 vagas, para que, após 

inicie e finalize o processo licitatório.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 396531 Nr: 10072-16.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALDAIR ROBERTO PANIZ, ELIDA DA CRUZ PANIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 632/635.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 447925 Nr: 3104-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KLEBSON MARCIO DOURADO, SIMONE XAVIER DE 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIN VIEIRA CÉLIO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3700

 VISTO

Nada há a decidir neste feito. O documento de fls. 197 comprova o 

pagamento da RPV de fls. 191. Na petição de fls. 198, há apenas o pedido 

de juntado de um cálculo e nada mais do que isso.

Assim, determino o arquivamento deste feito.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784345 Nr: 7898-53.2015.811.0003

 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): PERCIVAL SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762/A, LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 Visto....Decido...Logo, não se prestam os embargos de declaração a 

lograr efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao 

entendimento esposado pelo embargante. Portanto, se as partes 

dissentem dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.Com estas 

considerações, rejeito os embargos de declaração de fls. 839/845 e diante 

do manifesto caráter protelatório dos aclaratórios, condeno o embargante 

ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, 

conforme previsto no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo 

Civil.Intime-se o requerido/embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto (artigo 

1.010, §1º).Após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, nos termos 

do artigo 1.010, § 3º do CPC.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733681 Nr: 13627-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MERENCIANA CONSTANTE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 299/305 deu provimento ao recurso de apelação 

interposto pela parte autora contra a sentença de extinção da liquidação e 

determinou o retorno dos autos para o regular processamento do 

cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação.

Assim, considerando que o valor da perícia já foi bloqueado (fls. 227/229), 

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 765657 Nr: 168-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCE LEA LIMA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT18263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741775 Nr: 3172-70.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO....Na hipótese, o exequente concordou com o cálculo apresentado 

pelo INSS (fls. 227).Assim, HOMOLOGO o cálculo no valor de R$ 9.816,02 
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(nove mil oitocentos e dezesseis reais e dois centavos) (fls. 

212/213).Decorrido o prazo sem interposição de recurso, 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.Apurado o cálculo 

pelo Departamento competente, será enquadrado como crédito pequeno 

valor, em relação ao ente público devedor, até as seguintes quantias: ?

INSS – 60 salários mínimos (art. 17, §1º, da Lei Federal nº 10.259/2001);?

ESTADO DE MATO GROSSO – 100 UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 

10.656/2017);?MUNICÍPIO – 30 salário mínimos (art. 87, II, da ADCT).Sendo 

o crédito de pequeno valor, expeça-se ofício requisitório à autoridade, na 

pessoa de quem o ente público foi citado, para, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, a contar do seu recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia 

de depósito na 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 416813 Nr: 12462-22.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO ARCANJO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE RIBEIRO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZ REJANE SOUZA 

TAZONIERO - OAB:10514, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - 

OAB:6872/MT

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação formulada 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reconhecer o excesso de 

execução e consequentemente, determino que o exequente elabore novo 

demonstrativo de débito, utilizando-se os seguintes parâmetros:a) juros de 

0,5% ao mês a partir do óbito da vítima (28/12/2005) até junho de 2009 

(vigência da Lei 11.960/09 que alterou o artigo 1º -F da Lei 9.494/1997); e, 

a partir daí, incidência de juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.9494/97, na redação da Lei nº 

11.960/2009;c) correção monetária segundo o IPCA-E, a partir do 

arbitramento (29/11/2016);d) o valor da verba honorária (R$ 1.000,00 – fls. 

529-v) deve sofrer atualização monetária a contar do seu arbitramento 

(29/11/2016 – fls. 530), e juros de mora, a contar do trânsito em julgado da 

sentença em que foram fixados (07/04/2017 – fls. 533). Devida à 

sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios ao Estado de Mato Grosso, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor em excesso da execução quando da elaboração do 

cálculo de fls. 1542, consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, c/c §7º, do 

Código de Processo Civil...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 813346 Nr: 667-38.2016.811.0003

 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: ALESSANDRA LAVEZO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Posto isso, julgo procedente a impugnação formulada pelo MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, o que faço para reconhecer a irregularidade do cálculo 

apresentado pela exequente às fls. 219/220 e 250/251, e determinar que a 

Contadora Judicial elabore novo cálculo, incluindo tão somente os meses 

outubro de 2011 a março de 2012 (fls. 78/83); maio de 2012 (fls. 84); e, 

julho de 2012 a janeiro de 2013 (fls. 86/93). Não havendo resistência por 

parte da exequente, já que concordou com a impugnação de fls. 221/222, 

juntando novo cálculo na forma requerida pelo Município, deixo de 

condenar a autora em honorários advocatícios...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 838242 Nr: 8130-31.2016.811.0003

 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: MARIO PEDROSO DEL BUONO, MARIO PEDROSO DEL 

BUONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA GUEDES VIEGAS - 

OAB:19559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

 Analisando os autos, verifica-se que a intimação de fls. 249 ocorreu no 

endereço que consta na execução, o qual o autor alega na inicial ser 

inválido. Assim, para evitar eventual alegação de nulidade, intime-se o 

requerente, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar 

as provas que pretendem produzir, bem como para comprovar o retorno 

das mercadorias da Nota Fiscal nº 3320, de 02/09/2005, no endereço 

constante na inicial.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 415115 Nr: 10786-39.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a petição de fls. 

367/374, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 872320 Nr: 7402-53.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M D DOS SANTOS DOHO, MARIA DORIA DOS SANTOS 

DOHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.... Decido. As embargantes buscam tão somente o parcelamento 

do crédito tributário com os benefícios do REFIS.Entretanto, os embargos à 

execução se prestam à defesa do executado em uma ação de execução, 

podendo este alegar as matérias previstas no artigo 917 do CPC. São elas: 

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora 

incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou 

úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - 

incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer 

matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de 

conhecimento.Como se vê, o pedido das embargantes foge totalmente da 

finalidade dos embargos (defesa), já que estas confessaram a dívida e 

almejam o parcelamento do débito exequendo. Na hipótese, tal pedido 

poderia ser formulado diretamente a PGE ou por simples petição na 

execução.Assim, a via processual eleita dos embargos à execução é 

inadequada, uma vez que não visa a defesa das executadas.Como se 

sabe, o interesse processual é condição de dupla faceta: interesse de 

agir/necessidade e interesse de agir/adequação. Esta última faceta dispõe 

que para cada tipo de pedido há determinado meio processual adequado, 

de modo que deve haver adequação entre a via eleita e o que se 

pretende.Nesse contexto, percebe-se que as embargantes carecem de 
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interesse processual, tendo em vista que não se utilizou da via adequada 

para buscarem o pleito pretendido, razão pela qual o indeferimento, de 

plano, da inicial é medida que se impõe.Com essas considerações, com 

fundamento nos artigos 918, II, e 330, III, ambos do Código de Processo 

Civil, REJEITO os presentes embargos à execução e DETERMINO o 

prosseguimento da execução em apenso até satisfação total do 

crédito.Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.Condeno a 

embargante ao pagamento das custas processuais. Entretanto, declaro 

suspensa tal obrigação enquanto persistir o estado de pobreza da parte 

autora. ..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 732905 Nr: 13005-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WILTON JOSE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14.436

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por WILTOM JOSÉ 

DE BARROS em face do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS - IMPRO.O autor requer a 

nomeação de perito para apresentar proposta de honorários, bem como 

que o valor da perícia seja pago pelo requerido (fl. 338). É o 

relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 223/233, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador LUIZ 

ANTÔNIO SILVIO PEREIRA, podendo ser encontrado na Rua Fernando 

Correia da Costa, n° 697, bairro Vila Aurora, Rondonópolis-MT, Cep: 

78740-000, e nos telefones: (66) 9605-6200 / (66) 3426-9932 / (66) 

3421-6631, email: luizcontador@terra.com.br.Anoto que o cálculo a ser 

realizado pelo perito contador deve apurar se houve perda salarial do 

cargo que o autor ocupava, em razão da conversão de cruzeiro real para 

URV, levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses 

de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já 

se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 802383 Nr: 15365-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANITA HOLLATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por ANA HOLLATZ em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO.

A autora requer seja determinado ao Estado de Mato Grosso que 

apresente, para realização da perícia, a nomenclatura do seu cargo 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo a partir de 01/03/1194, e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período. Requer, ainda, a designação de perito contábil para elaboração 

de laudo e a intimação do Estado para pagamento dos honorários (fls. 

344/346).

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado no acórdão de fls. 273/280, o percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, 

nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo 

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.

Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994 e obedecendo o limite máximo de 11,98% (fl. 280).

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, 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, através de 

depósito judicial (conta única), 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.

Efetuado 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 Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 787024 Nr: 9012-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARACY CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO...Decido.Conforme determinado na decisão de fls. 114/121, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo 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.Anoto que 

o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784990 Nr: 8185-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por SILVANIA 

CRISTINA DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO (fls. 

384/387).É o relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 

211/219, o percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em 

razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo 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.Anoto que 

o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806644 Nr: 16903-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILDECY DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por GILDECY DA 

SILVA OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.A autora requer 

a nomeação de perito e a imposição de pagamento dos honorários ao 

Estado de Mato Grosso. Ademais, apresentou cópia de laudo pericial 

confeccionado em outro processo para facilitar os trabalhos a serem 

realizados pelo perito (fls. 183/193).É o relatório.Decido.Conforme 

determinado no acórdão de fls. 27/32 dos autos em apenso/agravo, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo 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.Anoto que 

o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784881 Nr: 8113-29.2015.811.0003

 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: FÁTIMA PESSOA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 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.: 820552 Nr: 3180-76.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724552 Nr: 5539-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERPHOS INDUSTRIA, COMERCIO 

REPRESENTACOES, ARIADINI MIRANDA SILVA, VERA LUCIA DA SILVA, 

ANGELA MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9521-B

 PROCESSO Nº 724552

VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL move em face de COPERPHOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

Pela decisão de fls. 92/93 determinou-se a penhora on-line sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, a qual 

restou frutífera, na importância total do débito, ou seja, de R$ 7.702,64, 

conforme se verifica do documento de fls. 99.

A executada apresentou embargos os quais foram julgados 

improcedentes, estando os autos 818590 arquivados (fls. 110).

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que houve a penhora online da 

integralidade do valor pleiteado pelo exequente. O executado apresentou 

embargos, cujo pedido foi julgado improcedentes, estando os embargos 

arquivados.

Como se sabe, a quitação da dívida permite a extinção da execução. É o 

que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

 Expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado nos autos, em 

favor da exequente.

Após, encaminhem-se os autos para a CAA.

P. R. I. C.

Rondonópolis, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 338509 Nr: 6825-32.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GARCIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

A secretaria não cumpriu integralmente a sentença de fls. 103, porque não 

transferiu ao exequente todo o valor penhorado nos autos.

 Assim, expeça-se alvará de todo o valor penhorado nos autos (fls.113).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 793720 Nr: 11761-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CAR PECAS LTDA-ME, SONIA 

ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735268 Nr: 14882-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados nos embargos à execução ajuizados por ADM DO 

BRASIL LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para o fim de 

reconhecer a inexistência do crédito tributário apenas em relação ao Auto 

de Infração nº 1237000001400013200719 (CDA nº 20111381), e 

consequentemente, para extinguir a execução fiscal nº 

6844-91.2011.8.11.0003 (451665). 6.1 DOS HONORÁRIOS E CUSTAS 

PROCESSUAIS.No caso, tendo em vista que cada litigante foi, em parte, 

vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre as partes 

os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados com base no 

proveito econômico obtido por ambos os litigantes com esta ação, já que 

se trata de valores inestimáveis, nos termos do disposto no caput do 

a r t i g o  8 6  e  §  8 º ,  d o  a r t i g o  8 5  e  d o  C P C . 

140262751,73/1406.1.1CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.Com a extinção do Auto de Infração nº 

1237000001400013200719 (CDA nº 20111381), o proveito econômico 

obtido pela ADM nesta ação é de R$ 140.262.751,73 (cento e quarenta 

milhões, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e um 

reais e setenta e três centavos) (fls. 427 da execução fiscal).Portanto, 

condeno a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, 

arbitrando estes em R$ 140.00,000 (cento e quarenta mil reais) levando 

em consideração a natureza da causa (complexa), o lugar da prestação 

do serviço (comarca diversa do endereço profissional dos advogados - 

fls. 135), o tempo de duração da demanda (cinco anos) e o trabalho e 

grau de zelo dos advogados (atuação efetiva na promoção da defesa da 

empresa embargante), consoante estabelece o artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

Código de Processo Civil.Isento o embargado das custas processuais, nos 

termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.(...).P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820505 Nr: 3156-48.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ALMEIDA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO.....Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 276/283, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo 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.Anoto que 

o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo do autor, em razão da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data do 
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efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820029 Nr: 2931-28.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSE MARY MOLINA TRINDADE GUIZARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO....Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 250/257, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perito o contador MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo 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.Anoto que 

o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”...

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006285-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1006285-10.2017.811.0003 VISTO. MARCILEA DA CUNHA 

CAVALCANTE ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra 

ato do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que foi 

admitida para o cargo de Médica Pneumologista no Município de 

Rondonópolis, após ser aprovada em Concurso Público (Edital nº 

01/2016-PMR) e nomeada em 17 de abril de 2017. Consta na inicial que a 

impetrante apresentou todos os documentos exigidos em edital, tanto na 

ocasião da inscrição quanto na oportunidade da posse. Todavia, conforme 

parecer da Procuradoria Geral do Município faltou o “Registro de 

Especialidade junto ao Conselho Regional de Medicina”, pelo que a 

Impetrante não fazia jus a posse. Alega que cursou e recebeu 

Certificação de Residência em Pneumologia e Clínica Médica, após ter 

cumprido o Programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência 

Médica/MEC, com registro no CFM 3855, e que houve a apresentação do 

Certificado emitido pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de 

Goiás, que confirmou a certificação da impetrante em pneumologia/clínica 

médica. Sustenta que o Município criou tal critério, pois embora tenha 

apresentado todos os documentos exigidos no edital sua admissão restou 

indeferida em 09/05/2017. Assim, requer a concessão de liminar para 

determinar a imediata admissão da impetrante nos quadros da Prefeitura 

Municipal de Rondonópolis, no cargo de Médica Pneumologista, até que 

este Juízo conheça e julgue o pedido principal (Id. 9775092). A liminar foi 

indeferida. Notificada, a autoridade coatora alegou a inexistência de prova 

pré-constituída do direito afirmado na petição inicial. Parecer do Ministério 

Público pela procedência do pedido, pois o edital exigiu apenas o 

Certificado de Residência Médica em Pneumologia, registrado perante o 

Conselho Regional de Medicina, mas não especificamente apenas do 

Conselho Regional de Mato Grosso. É o relatório. Decido. Como se vê, a 

impetrante pleiteia a sua admissão no cargo de Médica Pneumologista, por 

preencher todos os requisitos exigidos. Extrai-se do Edital nº 

01/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016, que o Município de 

Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de cargos 

públicos, ofertando 1 (uma) vaga para o cargo de Médico Pneumologista. 

Constam no edital do certame os seguintes requisitos para o cargo de 

Médico Pneumologista: “• Diploma de graduação de curso superior em 

Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); • Certificado de 

Residência Médica, ou título de Especialista, ambos em Pneumologia, 

registrados no Conselho Regional de Medicina; • Registro no Conselho 

Regional de Medicina”. Como se vê, nos termos do edital que regeu o 

concurso público prestado pela impetrante, além da graduação em 

medicina, são requisitos para a posse o certificado de residência médica 

ou o título de especialista, ambos em Pneumologia, registrados no 

Conselho Regional de Medicina. In casu, após detida análise da petição 

inicial e dos documentos apresentados pela impetrante, registro 

novamente que não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Isso 

porque, os documentos colacionados aos autos não demonstram, a 

plausibilidade de seu direito, pois embora o Certificado de registro da 

especialidade da impetrante em Pneumologia junto ao Conselho Regional 

de Medicina do Estado de Goiás tenha restado acostado aos autos (Id. 

9775469), não há prova de que tal documento foi apresentado quando da 

convocação para posse. Nesse sentido, é de se observar que não consta 

no presente feito cópia do protocolo do citado certificado de registro de 

especialidade perante a Prefeitura de Rondonópolis, e que a Procuradoria 

Geral do Município opinou pelo indeferimento da pretensão da impetrante 

de ingresso ao cargo em razão de não ter sido preenchido o requisito 

inerente ao Registro da Especialidade Médica junto ao Conselho Regional 

de Medicina (Id. 9775753). Ademais, a impetrante não comprovou nos 

autos que já foi contratada pelo Município de Rondonópolis para trabalhar 

como médica pneumologista. Posto isso, por não vislumbrar a existência 

de direito líquido e certo do impetrante, julgo improcedente o pedido de 

segurança impetrado por MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE. Sem 

custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e 

honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em 

julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os 

autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 26 de julho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003955-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003955-06.2018.8.11.0003 VISTO. ELISANGELA LINS 

opõe embargos de declaração quanto à decisão que declarou a 

incompetência deste juízo para o processamento desta demanda e 

determinou a remessa dos autos em favor de um dos Juizados Especiais 

Cíveis desta Comarca. A embargante alega que há contradição na 

decisão, pois “o pedido foi apresentado com valor da causa aproximado, 

para que fosse liquidado em sede de cumprimento de sentença. 

Sabidamente, tal procedimento não é admitido no juizado especial da 

fazenda pública, razão pela qual, de per si, faleceria a competência do 

juizado, de modo que a decisão, com a devida vênia, não considerou tal 

fato”. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos interpostos, pois 

tempestivos. No mérito, não se verifica violação ao artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a decisão embargada não foi omisso ou 

contraditória, bem assim foi adequadamente fundamentada, já que foi 

devidamente apreciada e decidida as razões expendidas como 
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fundamento do julgamento. Ressalte-se, por oportuno, que os embargos 

de declaração não constituem via adequada para provocar nova decisão 

sobre questão jurídica já decidida motivadamente. Embora a decisão 

embargada eventualmente apresente obscuridade, contraditória ou 

omissão, os embargos devem ser acolhidos apenas para suprimir tais 

vícios, não podendo ser alterada a substância do julgado, não servindo a 

nova apreciação de matéria já devidamente apreciada e decidida. Posto 

isso, desacolho os embargos de declaração apresentado pelo 

ELISANGELA LINS. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 26 de julho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001553-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MARCELA SURUBI BARBOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO 

OFICIAL DE JUSTIÇA - SETOR 02 - GRATUITO Dados do processo: 

Processo: 1001553-49.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 2.873,09; Tipo: 

Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[LIMITES DOS PODERES 

DE INVESTIGAÇÃO, LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, IPVA - IMPOSTO 

SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: IMPETRANTE: EDILAINE MARCELA 

SURUBI BARBOSA Parte Ré: IMPETRADO: CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE 

RONDONÓPOLIS-MT Endereço: R. Fernando Corrêa da Costa, 1313-1639 - 

Vila Aurora I, Rondonópolis - MT, 78700-170 O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de 

IMPETRADO, para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juízo, consignando que o prazo para 

interpor recurso inominado é de 15 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 25 de julho de 2018. Atenciosamente. 

LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001564-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WLADYMIR PERRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc., Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Wladymir 

Perri contra a decisão que saneou o feito, mas não definiu a qualidade em 

que o Promotor de Justiça Cesar Danilo de Ribeiro de Novais será ouvido, 

isto é, se como preposto da ré ou testemunha, ressaltando que ele possui 

“profundo interesse no deslinde da demanda”. O Estado de Mato Grosso, 

ao manifestar sobre os embargos de declaração, sustenta que não há 

omissão uma vez que se extrai da decisão que se trata de testemunha do 

Juízo e não de seu preposto, pugnando pela rejeição do recurso. Decido. 

Em se tratando de Embargos de Declaração, necessário se faz analisar se 

há na decisão, objeto do recurso, omissão, obscuridade, contradição ou 

erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

in verbis: “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.” Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste ao Embargante. Na espécie, é certo que a decisão 

determinou a oitiva do Promotor de Justiça Dr. Cesar Danilo de Ribeiro de 

Novais, como testemunha do Juízo “por entender como imprescindível a 

inquirição deste para elucidação da questão inserida no item III”, como 

autoriza o artigo 461, inciso I do Código de Processo Civil. No entanto, não 

restou definido na referida decisão a situação de suspeição que recai 

sobre a testemunha Dr. Cesar Danilo de Ribeiro de Novais, diante de seu 

cristalino interesse no litígio, a teor do que dispõe Código de Processo 

Civil: "Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto 

as incapazes, impedidas ou suspeitas. (...) § 3o São suspeitos: (...); II - o 

que tiver interesse no litígio." Aliás, em que pese a circunstância cristalina 

de interesse no litígio, até porque os fatos descritos na inicial asseveram 

que o evento danoso adveio de conduta praticada pelo referido Promotor 

de Justiça, é certo que essa situação jurídica não retira sua condição de 

testemunha, como se extrai dos parágrafos 4º e 5º do artigo 447 do 

Código de Processo Civil, in verbis: "§ 4o Sendo necessário, pode o juiz 

admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. § 

5o Os depoimentos referidos no § 4o serão prestados independentemente 

de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer." 

Assim, uma vez admitida a oitiva da testemunha suspeita, é certo que 

esse depoimento deverá ser prestado independente de compromisso e, 

posteriormente, quando do julgamento da demanda, o magistrado 

sentenciante atribuirá o valor que possa merecer. Ante o exposto, 

conheço dos Embargos de Declaração opostos e os acolho parcialmente, 

para o fim de suprir a omissão, determinando que a testemunha do Juízo 

Dr. Cesar Danilo de Ribeiro de Novais seja inquirida independente de 

compromisso, diante de seu interesse no litígio. Oficie-se ao Juízo 

deprecado, informando sobre o aditamento, encaminhando cópia desta 

decisão à carta precatória que tramita na 5ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá – Processo n. 1024001-33.2017.8.11.0041. 

Designo audiência de instrução e julgamento dia 12 de setembro de 2018, 

às 15h. Requisitem-se as testemunhas arroladas no id. 9510020. Intime-se 

pessoalmente o autor Wladymir Perri para comparecer ao ato para 

depoimento pessoal, nos termos do artigo 385, do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado de intimação a advertência de que se 

presumirão confessados os fatos contra ele alegados, caso não 

compareça ou, comparecendo, se recuse a depor (artigo 385, §1º, do 

CPC). Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 792147 Nr: 11167-03.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA PEREIRA DOS ANJOS RIBEIRO, MARLENE 

CARDOSO ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 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 
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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. Após analisado o 

valor devido à parte autora, deverá ser compensado o valor já 

recebido.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.: 734952 Nr: 14649-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D' ARC RODRIGUES DOS SANTOS

 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.: 736465 Nr: 15804-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA CLARETE GERMANY, 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.: 737167 Nr: 57-41.2014.811.0003

 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: MARILAC CAMPOS CARVALHO

 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:

 .... 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.: 734644 Nr: 14404-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONÇALVES, 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:

 Vistos etc.,

Cuida-se de liquidação de sentença promovida por MARLENE 

GONÇALVES e OUTROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994.

Na espécie, o acórdão reconheceu o direito da parte autora e determinou 

que o percentual devido e a defasagem será apurado em liquidação de 

sentença – fls. 260/264 -.

Aliás, considerando o objeto de liquidação, é certo que deverá ser feito 

por meio de arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 509, I, do Código de 

Processo Civil.

 Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual devido, 

desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. 

Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 

e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com.

Com efeito, é certo que o cálculo a ser realizado pelo perito contador irá 

apurar o percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte 

autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, considerando 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994.

No tocante ao pagamento dos honorários periciais, é certo que ônus é da 

parte vencida, nos termos do artigo 82, §2º do CPC, de modo que o 

Executado é o responsável pelo pagamento.

 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.: 736405 Nr: 15745-77.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COCAL CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA CUNHA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MG 84.177, VINICIUS FERRAZ PRADO - OAB:OAB/MG146.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, incisos I, do 

CPC.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.Rondonópolis, 11 de julho de 2018.Edson Dias 

ReisJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734649 Nr: 14407-68.2013.811.0003

 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: MARCIA TAVEIRA DE PAULA

 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:

 "... . 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.: 754889 Nr: 10234-64.2014.811.0003

 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: LUCIANE FATIMA PESCADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 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. 
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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.: 755439 Nr: 10561-09.2014.811.0003

 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: DIVINA VILA BARBOSA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "...... 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.: 822539 Nr: 3790-44.2016.811.0003

 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: DURCY MARIA GERALDA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, 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.: 820215 Nr: 3038-72.2016.811.0003

 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: MIRTES CAMPOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ".... 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
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 Cod. Proc.: 736895 Nr: 16142-39.2013.811.0003

 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: VANDERLEI BARBOSA MACHADO

 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:

 "..... 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.: 784992 Nr: 8186-98.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDES SOLANGE LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-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 Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 415044 Nr: 10658-19.2008.811.0003

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA ME, FRANCISCO MARTINS, SILESIA MACHADO MARTINS, 

ASTALAYR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIS FERREIRA - 

OAB:20452O

 Vistos etc.,

 No caso, verifico que fora determinada a nomeação de curador especial 

para as partes FRANCISCO MARTINS e ASTALAYR MARTINS, devido à 

citação por edital. No entanto, já havia nos autos advogado habilitado 

pelos requeridos.

Visando evitar futura nulidade processual, abro novamente prazo para as 

partes supracitadas, para que, querendo, apresentem embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 735090 Nr: 14765-33.2013.811.0003

 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: MARILENE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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 

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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733780 Nr: 13696-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARTINS LIMA VIEIRA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... 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.: 755635 Nr: 10658-09.2014.811.0003

 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: ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/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.: 816373 Nr: 1711-92.2016.811.0003

 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: ENIDES RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444/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 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.: 737195 Nr: 85-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA MARIA MUNIZ

 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:PROCURADORIA

 "..... 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 
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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.: 786473 Nr: 8804-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDROVEL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA, 

IRACI GONÇALVES DA SILVA, VALTER BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 Vistos etc.,

O Município de Rondonópolis, devidamente qualificado e representado nos 

autos, propõe execução fiscal em face de Vidrovel Peças e Acessórios 

Ltda e outros igualmente qualificados, pleiteando, dentre outros, a citação 

dos devedores para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de 

penhora de seus bens.

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito – fl. 65.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora.

Custas pelos executados.

 Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 735802 Nr: 15292-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMIRA ROCHA SANTANA, CRISTIANE GONÇALVES 

DA SILVA, EDUARDO FRAGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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 

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.: 734151 Nr: 14011-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR ALVES DO CARMO, 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:

 "..... 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.: 741560 Nr: 3036-73.2014.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE CLOTILDE TOCHETTO

 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:

 "..... 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.: 763641 Nr: 15189-41.2014.811.0003

 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: ZULEIDE QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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 

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. Após analisado o 

valor devido à parte autora, deverá ser compensado o valor já 

recebido.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.: 736293 Nr: 15663-46.2013.811.0003

 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: LOURDES DA SILVA RODRIGUES SANTANA

 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:

 ".... 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.: 733018 Nr: 13105-04.2013.811.0003

 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: JOAO SALDANHA HANDELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT

 "..... 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 
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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 Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO, 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.: 812528 Nr: 319-20.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIOLA COELHO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLY NUNES DE MELO - 

OAB:18.277, NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - OAB:OAB/MT 

20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:/MT 14.426

 "..... 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 Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis – IMPRO, 

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.: 737185 Nr: 75-62.2014.811.0003

 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: IRIENE FERREIRA DOS SANTOS

 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:

 "..... 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.: 725281 Nr: 6235-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Maria de Fatima da Silva, devidamente qualificada e representada nos 

autos, propôs execução de sentença em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

O INSS informou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor expedida 

nos autos.

 Decido.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

 No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Expeçam-se alvarás do valor depositado conforme dados bancários 

informados.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 445593 Nr: 775-43.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA REGINA BOMBONATO 

RODRIGUES - OAB:MT/5141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.,

Sandra Regina Bombonato Rodrigues, devidamente qualificado e 

representado nos autos, propôs execução de sentença em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

O executado informou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor 

expedida nos autos, o que autorizou a expedição dos alvarás.

Decido.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

 No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida.

Ademais, verifico que a parte exequente requereu a expedição de alvarás 

para ambas as patronas atuantes, quais sejam, Pollyana de Paula e Silva e 

Sandra Regina Bombonato Rodrigues.

 Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 419866 Nr: 2119-30.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEMAR PEDRO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE VALERIO SUZANO - 

OAB:7977/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Idemar Pedro Pivetta, devidamente qualificado e representado nos autos, 

propôs execução de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.

O INSS informou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor expedida 

nos autos.

 Decido.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

 No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará do valor depositado conforme dados bancários 

informados.

 Sem custas e honorários uma vez que se trata de cumprimento de 

sentença sem a interposição de impugnação ou embargos à execução.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 732289 Nr: 12534-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao advogado do Requerente, a fim de intimá-lo a 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734132 Nr: 13993-70.2013.811.0003

 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: LAERCIO CANDIDO

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao advogado do Requerente, a fim de intimá-lo a 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 753179 Nr: 9380-70.2014.811.0003

 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: NOEMY LUCIANE COLONTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao advogado da parte requerente, a fim de intimá-lo 

a manifestar-se sobre a petição de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736897 Nr: 16144-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO FRANCISCO DA SILVA

 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:

 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.: 737223 Nr: 113-74.2014.811.0003

 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: GEANES NOGUEIRA DA SILVA

 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:

 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.: 737607 Nr: 427-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELZA MARIA DE SOUZA, CRISTIANE GONÇALVES DA 
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SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 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 Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 786472 Nr: 8803-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDROVEL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA, 

VALTER BARBOSA DA SILVA, IRACI GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 Vistos etc.,

O Estado de Mato Grosso, devidamente qualificado e representado nos 

autos, propõe execução fiscal em face de Vidrovel Peças e Acessorios e 

outros, igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a citação do 

devedor para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora 

de seus bens.

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito – fls. 37.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelo executado, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução.

Por derradeiro, o desbloqueio dos veículos penhorados- fls. 33/34, 

devendo ser oficiado o DETRAN/MT para as devidas baixas.

Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 840037 Nr: 8602-32.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - 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.: 734674 Nr: 14431-96.2013.811.0003

 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: ELISETH PRICILA DE BRITO

 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:

 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.: 737128 Nr: 18-44.2014.811.0003

 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: MARIA DA ASSUNÇÃO LEITÃO MELO

 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:

 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.: 753055 Nr: 9329-59.2014.811.0003

 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: EDVALDO DA SILVA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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 

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.: 757052 Nr: 11536-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR CASTELO BRANCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.: 780926 Nr: 6566-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMI DENARDIN FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 444 de 552



 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.: 807184 Nr: 17082-33.2015.811.0003

 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: MARIZA BASILIA ALVES

 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, 

MANUELLA AERNOUDTS - OAB:OAB/MT 14503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 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.: 840560 Nr: 8744-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR RODRIGUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - 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.: 771625 Nr: 3007-86.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL LEANDRO DOS REIS DELMONEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para requerer o que de direito, dando 

prosseguimento ao feito, no prazo legal

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 714693 Nr: 9922-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIMAR NERY DA SILVA, MAX PAULO DE SOUZA E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX PAULO DE SOUSA E SILVA 

- OAB:13965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar-se no prazo legal 

acerca da certidão de decurso de prazo a seguir transcrita: "Certifico que 

decorreu o prazo, sem que Executado informasse aos autos quanto o 

cumprimento das requisiçoes de pequeno valor. É o que me cumpre 

certificar", e requerer o que de direito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 777087 Nr: 5075-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA, EDUARDO FRAGA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar-se no prazo legal 

acerca da certidão de decurso de prazo a seguir transcrita: "Certifico que 

decorreu o prazo, sem que Executado informasse aos autos quanto o 

cumprimento das requisiçoes de pequeno valor. É o que me cumpre 

certificar", e requerer o que de direito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 738352 Nr: 923-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE MARIA BUFALO PIRES, CRISTIANE 

GONÇALVES DA SILVA, EDUARDO FRAGA FILHO

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar-se no prazo legal 

em razão da juntada de documentos extraídos dos embargos de 

declaração e requerer o que de direito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 81881 Nr: 17158-53.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIONISIO G. LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DR DANIELE L. S. F. DE OLIVEIRA, OAB /MT 

Nº 10.420, para ciencia acerca do desarquivamento dos autos conforme 

requerido, podendo obter vista dos autos no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 726120 Nr: 7065-06.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ROSA DA SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

TRANSPORTADORA TABORDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 
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OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVETE MARIA CARIBÉ DA 

ROCHA - OAB:OAB/PR 35.359

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para, em 10 (dez) dias, sucessivos, 

apresentarem memoriais.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820053 Nr: 2949-49.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVÃO INACIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... 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.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616430 Nr: 7127-57.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 I – Defiro o pedido retro, redesignando para o dia 16 de outubro de 2018, 

às 09:00hs, sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

 II – Expeça-se o necessário para promover as novas intimações e 

requisições.

 III – Considerando a certidão de fl. 316, declaro a revelia do réu, 

facultando a defesa a apresentação do endereço atual do denunciado em 

05 dias. Em sendo apresentado, expeça-se a devida missiva.

 IV – Não sendo apresentado, manifeste-se o Ministério Público quanto 

possível decretação de preventiva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 607610 Nr: 5459-85.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CARNEIRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Para se renunciar um mandato deve o advogado notificar 

extrajudicialmente seu cliente informando a renúncia. Com a cópia da 

notificação e da ciência do cliente que então se faz um comunicado formal 

ao juízo, dando conta do ato. Após este comunicado, o defensor 

responderá ainda pelos interesses do cliente pelo prazo de 10 dias, 

quando então será posto fim ao mandato e a responsabilidade, conforme 

preceitua o art. 112, caput e § 1°, do CPC.

Assim sendo, observa-se que o documento juntado em fls. 315 comprova 

que o cliente não fora cientificado de tal renúncia.

Feitas as considerações acima, rogo ao defensor do réu que promova 

corretamente o ato.

 Para se renunciar um mandato deve o advogado notificar 

extrajudicialmente seu cliente informando a renúncia. Com a cópia da 

notificação e da ciência do cliente que então se faz um comunicado formal 

ao juízo, dando conta do ato. Após este comunicado, o defensor 

responderá ainda pelos interesses do cliente pelo prazo de 10 dias, 

quando então será posto fim ao mandato e a responsabilidade, conforme 

preceitua o art. 112, caput e § 1°, do CPC.

Assim sendo, observa-se que o documento juntado em fls. 315 comprova 

que o cliente não fora cientificado de tal renúncia.

Feitas as considerações acima, rogo ao defensor do réu que promova 

corretamente o ato.

 Decido:

 I – Não reconheço do pedido da informação encartado em fl. 315, 

encontrando-se ainda o feito à mercê da prestação jurídica do causídico.

II – Reitere-se a intimação para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se a 

defesa quanto ao aditamento da denúncia, ou promova a correta renúncia 

advertindo-se, que silente, haverá preclusão em se manifestar quanto ao 

aditamento, sendo declarada encerrada a instrução probatória.

III – Em caso de inércia ou sendo apresentada a defesa ao aditamento sem 

novas testemunhas, intimem-se as partes para no prazo de 05 (cinco) 

dias apresentarem as alegações finais.

IV – Por fim voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 652199 Nr: 1787-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Designo para o dia 28 de setembro de 2018, às 09:00hs, sessão de 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

 II – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas em fls. 217 e 219, e em 

seguida os Srs. jurados.

 III – Requisite-se reforço policial e o réu.

 IV – Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614296 Nr: 4924-25.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MATTOS PEREIRA LOPES, DDAG, 

DIOMEDES ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:
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 1. Relatório. Trata-se pedido de revogação de prisão preventiva proposta 

em favor de Diomedes Alves dos Santos. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público opinou contrariamente à concessão de liberdade aos 

indiciados. Breve relato. 2. Fundamentação. 2.1 Do pedido de revogação 

da prisão preventiva. (...) Conforme dito anteriormente em outros 02 

pedidos de revogação de prisão, defesa não trouxe aos autos qualquer 

elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, 

persistindo, ainda, os fundamentos ensejadores da prisão. Por isso, incide 

a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP), razão pela qual mantenho 

a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de 

reanalisar a necessidade de manutenção ou substituição por outra medida 

cautelar por ocasião do recebimento da peça acusatória. Vejamos, o crime 

pelo qual o autuado foi preso é dotado de alta gravidade, bem como, 

afetam a segurança pública, motivo este que reforça a manutenção da 

constrição preventiva para acautelar a ordem pública, manter a 

credibilidade da justiça e prevenir a reiteração criminosa. Ademais, o 

acusado somente compareceu aos autos por força do cumprimento de 

mandado de prisão. Assim sendo, a prisão continua útil e necessária, no 

intuito de evitar que o mesmo incorra em nova prática delitiva, bem como, 

venha se ausentar novamente do distrito da culpa motivo pelo qual afasto 

os requerimentos da defesa. 3. Dispositivo. I – INDEFIRO o pedido de 

revogação de prisão preventiva do acusado, vez que não houve alteração 

fática ou jurídica que embase o pedido. II – Designo o interrogatório do 

acusado para o dia 08 de agosto de 2018, às 13h20min. III – Requisite-se o 

réu. IV – Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674928 Nr: 6853-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER RODRIGUES CHAGAS, DOUGLAS 

ARRUDA AZEVEDO, BRUNO GREVE, THIAGO DA SILVA, JOAO BATISTA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14445

 I – Designo para o dia 22 de agosto de 2018, às 13h30min (MT), audiência 

para interrogar o(s) réu(s).

II – Intime o Ministério Público.

III – Dê-se ciência ainda ao D. Defensor Público para, havendo 

necessidade, interver em favor do réu, conforme o postulado 

constitucional da ampla defesa e do contraditório, que justifica inclusive a 

criação da instituição Defensoria Pública, que não se limita a atuação do 

hipossuficiente, art. 3º, IV c/c art. 4º, V, ambos da Lei Complementar 

80/94.

IV – Dispensada a intimação das partes no Juízo de origem, vez que foi 

devidamente intimado da expedição dessa missiva.

V – Oficie-se ao juízo deprecante informando os dados destes autos para 

futuras comunicações.

 Rondonópolis, 13 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em cumulação legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673837 Nr: 5897-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDO PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 14:30 horas.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673409 Nr: 5524-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 13:30 horas.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 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

 (...) Desta forma, diante das circunstâncias do caso concreto, mais 

precisamente no que tange à gravidade da infração penal perpetrada, 

mostra-se totalmente inadequada e insuficiente à aplicação de outras 

medidas cautelares diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual os 

pedidos não merecem acolhimento. Outrossim, diante do que consta dos 

autos, não verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual deixo de absolver 

sumariamente o acusado. Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 13:30 horas. Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério 

Público e as testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) 

querelante(s) e assistente(s) para que compareçam à audiência. Se 

necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) com 

a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ. Requisite-se, se houver necessidade. Intime-se. 

Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 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
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 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:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 15:30 horas.

Intimem-se os acusados, os defensores, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 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

 Vistos, etc.

Dando prosseguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08 de agosto de 2018, às 14:30 horas.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670985 Nr: 3404-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA, 

JEFERSON PEREIRA ALVES, SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3.402/B MT

 (...) Desse modo, havendo a necessidade de maior dilação probatória 

para esclarecer todas as intercorrências do delito, indefiro os pedidos 

formulados pelas defesas dos réus Jeferson Pereira Alves e Sérgio 

Henrique Lopes da Silva. Ademais, diante do que consta dos autos, não 

verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual deixo de absolver sumariamente os 

acusados. Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 2018, às 

16h30min. Intimem-se os acusados, os defensores, o Ministério Público e 

as testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) 

querelante(s) e assistente(s) para que compareçam à audiência. Se 

necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) com 

a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ. Requisite-se, se houver necessidade. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 668907 Nr: 1636-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dando prosseguimento ao feito, para realizar a oitiva das vítimas Leonardo 

e Desiele, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 16:00 horas.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as vítimas 

Leonardo e Deisiele para que compareçam à audiência.

Tendo em vista que o réu encontra-se preso na comarca de Várzea 

Grande/MT e o defensor dispensou a sua presença para realização do ato 

(fl. 145), deixo de determinar a sua requisição.

Solicite-se informação acerca da precatória de fl. 116, expedida ao juízo 

da comarca de Várzea Grande/MT, com a finalidade de interrogar o 

acusado.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662322 Nr: 10860-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982

 Vistos, etc.

 Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de 

estupro de vulnerável, que teria ocorrido no dia 19.01.2016 às 13h30min, 

na residência situada na quadra 05, lote 18, bairro residencial João 

Moraes, nesta cidade, figurando como investigado Rodrigo da Silva 

Carvalho.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela redistribuição do 

presente inquérito policial, declinando a competência deste juízo para o da 

3ª Vara Criminal desta comarca (fl. 55).

É o necessário. Decido.

Da análise dos autos, constato que os autos em apenso (autos nº 

10861-74.2017.811.0064, código: 662323) já foi apreciado o pedido de 

decretação da prisão temporária e quebra de sigilo de dados telefônicos 

concernentes ao fato tratado neste feito, tornando o referido juízo 

prevento para análise dos autos, conforme determina o artigo 83 do 

Código de Processo Penal.

Diante disso, em razão da prevenção, declino da competência para 

processar e julgar o presente feito para o juízo da 3ª Vara Criminal desta 

comarca, nos termos dos artigos 69, VI, c/c artigo 83, ambos do CPP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672049 Nr: 4336-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON KAIKE CARDOSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 
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quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado CLEVERSON KAIKE 

CARDOSO SILVA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o 23 de agosto de 2018, às 13h30min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673830 Nr: 5890-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK MENDONÇA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado PATRICK MENDONÇA 

PORTELA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 2018, às 14h30min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638649 Nr: 452-73.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de agosto de 

2018, às 14:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674105 Nr: 6131-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante não intimação da testemunha Thiago Herculano da Silva, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim redesigno audiência para 

o dia 31 de julho de 2018, ás 13h20min.

Determino que o oficial plantonista intime-se Thiago Herculano da Silva no 

endereço constante nos autos. É necessário que o oficial de justiça 

responsável pelo ato, diligencie o número de telefone da vítima em caso de 

não encontra-lo na ocasião.

 Considerando a conduta inadequada do Senhor Oficial de justiça, 

responsável pela diligencia passada, a qual conforme informação verbal 

da Senhora Gestora desta vara, não cumpriu e nem devolveu o mandado 

de intimação da testemunha Thiago Herculano da Silva, em virtude daquele 

servidor estar está gozando de dias compensatórios antes de gozar 

férias anuais e, ainda, foi noticiado que o mesmo não devolveu seus 

mandados pendentes a central de mandados. Determino que seja oficiado 

a Diretoria do foro para tomar ciência e providencias que entender 

necessárias.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662322 Nr: 10860-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DR. ALAN VIEIRA ROCHA- OAB20982, 

PARA APRESENTAR RESPOSA À ACUSAÇÃO, DENTRO DO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670633 Nr: 3068-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA LISBOA, JOELSON ADÃO 

DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVI PÉRICLES SOUZA 

GOMES JÚNIOR - OAB:23799/0, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do advogado Doutor GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB:15.193 MT, para apresentar as razões de apelação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 646871 Nr: 7541-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA THAÍS SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Por outro lado, a justificativa apresentada se mostra plausível e está 

devidamente acompanhada de documento que atesta que a ré 

encontra-se internada desde a data de 22.03.2018, junto a Comunidade 

Terapêutica Nascendo em Cristo, com o objetivo de recuperação devido à 

dependência química, assim, ACOLHO a justificativa apresentada pela ré 

às fls. 90/90-v.Não mais, aguarde-se a realização da audiência de 

instrução já designada nos autos, observando-se que a ré deverá ser 

intimada para comparecer ao ato no endereço indicado à fl. 91, local em 

que se encontra internada para tratamento de dependência química.Às 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609970 Nr: 211-07.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 
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OAB:

 Ex positis, DECLARO POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

acusada IOLANDA LEITE DA SILVA, qualificada nos autos, em virtude da 

ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso 

IV, 109 “caput”, inciso V e artigo 110, § 1º todos do Código Penal 

Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal. 

Determino a restituição do valor recolhido a título de fiança à fl. 24 ao 

acusado com fulcro no art. 337 do Código de Processo Penal. Intime-se o 

referido para apresentar o número da conta bancária e, após a juntada da 

informação, proceda-se a Sra Gestora ao necessário para a realização da 

transferência do aludido valor.Transitada em julgado a presente sentença 

de extinção da punibilidade, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

na distribuição e no relatório. Recolham-se eventuais mandados prisionais 

em aberto. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657682 Nr: 6956-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO TIAGO DE ALVIM, LUIS FELIPE 

FERREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Gilberto de Moraes Viana - OAB:19.177-O/MT

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, conforme procuração de fl. 77, o réu 

JERÔNIMO TIAGO ALVIM constituiu como seu advogado Dr. GILBERTO DE 

MORAES VIANA – OAB/MT nº 19.177-O, o qual foi devidamente intimado 

para apresentar resposta à acusação em favor do mesmo, contudo, 

conforme certidão de fl. 98, o causídico nada manifestou.

Portanto, considerando a desídia na atuação profissional do advogado 

alhures mencionado, intime-se o acusado JERÔNIMO TIAGO ALVIM para 

no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo advogado, para apresentar 

resposta à acusação, ou informar se o Juiz deve nomear-lhe Defensor 

Público para patrocinar a sua defesa e, neste caso, indicar as razões 

pelas quais não possui condições de contratar advogado.

Por fim, oficie-se ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso para apurar eventual infração administrativa por 

abandono de causa (art. 34, XI, da Lei 8.906/94).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662966 Nr: 11442-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

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.

Diante cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637593 Nr: 8402-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS INACIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Flores Schendroski 

- OAB:21669, RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22.111/O MT

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, conforme procuração de fl. 56, o réu 

ISAIAS INACIO RODRIGUES constituiu como seu advogado Dr. AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI – OAB/MT nº 21.669/O, bem como este 

profissional substabeleceu com reserva de poderes à fl. 67, poderes a 

Dra. RAFAELA MARCOS FABIAN – OAB/MT nº 21.111/O, sendo ambos 

profissionais intimados para apresentarem memoriais em favor do 

acusado, contudo, conforme certidão de fl. 87, os causídicos nada 

manifestaram.

Portanto, considerando a desídia na atuação profissional do advogado 

alhures mencionado, intime-se o acusado ISAIAS INACIO RODRIGUES para 

no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo advogado, para apresentar 

resposta à acusação, ou informar se o Juiz deve nomear-lhe Defensor 

Público para patrocinar a sua defesa e, neste caso, indicar as razões 

pelas quais não possui condições de contratar advogado.

Por fim, oficie-se ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso para apurar eventual infração administrativa por 

abandono de causa (art. 34, XI, da Lei 8.906/94).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 619575 Nr: 2658-31.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORIS MACKIEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina dos Reis Beltrão 

Guimarães - OAB:12225, REINALDO MANOEL GUIMARÃES - 

OAB:20969/O

 Vistos.

O Ministério Público às fls. 102 noticia que o réu BORIS MACKIEVICZ, 

durante a instrução processual foi beneficiado com a suspensão 

condicional do processo (fls. 83/85), contudo, o mesmo deixou de cumprir 

as condições impostas, deixando de comparecer durante 05 (cinco) 

meses para assinar a certidão de comparecimento e justificar suas 

atividades, razão pela qual o Parquet requer a prorrogação do prazo da 

suspensão condicional do processo pelo período de 05 (cinco) meses, 

visando a compensação dos meses que o réu deixou de comparecer 

perante a secretaria do juízo.

Portanto, considerando o não comparecimento do réu, bem como sua 

justificativa às fls. 98/99, DEFIRO o pedido contido na cota ministerial à fl. 

102 e, prorrogo em 05 (cinco) meses o período de prova do denunciado.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

Por fim, aguarde-se o cumprimento integral das condições fixadas para a 

suspensão condicional do processo.

Intime-se.

Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628142 Nr: 906-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY NEVES GREGÓRIO, WELGUENER 

DOUGLAS NEVES GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA BECKER - OAB:17.905/MT, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:19363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Intimação dos advogados DRS FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER 

- OAB:17.905/MT, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB:19363, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT, para apresentar os 

memoriais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662322 Nr: 10860-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982

 Ante o exposto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública 

e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP 

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO DA SILVA 

CARVALHO.Expeça-se mandado de prisãoInsira(m)-se o(s) mandado(s) 

de prisão, a ser(em) expedido(s), no Banco Nacional de Mandados de 

Prisão (BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT .Intime-se. 

Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638649 Nr: 452-73.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de agosto de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662322 Nr: 10860-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982

 Vistos, etc.

Defiro os pedidos formulados pelo Ministério Público em cota retro.

Assim, proceda-se o desapensamento do procedimento cód. 640997 do 

presente inquérito, devendo aquele aguardar em cartório até que a 

autoridade policial apresente o relatório conclusivo das investigações.

Outrossim, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para encerramento das 

investigações.

Devolvam-se os autos à autoridade policial.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669615 Nr: 2226-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE BARROS ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 2226-70.2018.811.0064 – Cód. 669615

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu LUCAS DE 

BARROS ANTÔNIO à fls. 86/86, ante a certificação de sua tempestividade 

(fl. 87), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 92/99), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673462 Nr: 5575-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA, ADAM 

CHRISTYAN GUIMARÃES LEONEL, RAFAEL HENRIQUE XAVIER DE 

SOUZA, JADSON RIBEIRO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686/O, 

RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22.053-MT

 (...) DEFIRO o desmembramento dos autos em relação ao réu RAFAEL 

HENRIQUE DE SOUZA.Após, formado novo processo, voltem estes 

conclusos para novas determinações.Por fim, informo que não foi possível 

atender ao pedido ministerial para o cumprimento do mandado de prisão 

preventiva decretada em desfavor do réu Adam Christian Guimarães 

Leonel, no local indicado pelo Parquet à fl. 228, pois conforme relatório de 

investigação de fl. 242, a autoridade policial noticiou que foram em todos 

os endereços que constam no sistema de registro de boletins de 

ocorrência, mas em nenhum dos locais o denunciado foi localizado.Não 

mais, aguarde-se realização da audiência de instrução e julgamento 

designada para o próximo dia 24.08.2018 às 13h30min.Intime-se. 

Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613058 Nr: 3583-61.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIMIRO MOREIRA TANAKA JUNIOR, LUIZ 

FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18808, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimação da advogada do acusado Luiz Fernando, Dra. Carla Andréia 

Batista - OAB/MT nº 18.808, da audiência designada neste Juízo para o 

dia 20/08/2018, às 16:15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 316430 Nr: 1329-91.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ANTUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO AMBRÓSIO JÚNIOR 

- OAB:22.146, PAULO SÉRGIO UBIALLI - OAB:38.138

 Vistos.

 Considerando o réu já foi devidamente interrogado (fls. 260/261), designo 

audiência para oitiva das testemunhas JAIRO PAULO MACIEL e ARIADNE 
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NUNES FERREIRA para o dia 23.10.2018, às 13h30min.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 613058 Nr: 3583-61.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIMIRO MOREIRA TANAKA JUNIOR, LUIZ 

FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18808, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018, às 16:15 horas.

Intimem-se os acusados, o defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 644477 Nr: 5504-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA KERKHOFF BOLSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 613058 Nr: 3583-61.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIMIRO MOREIRA TANAKA JUNIOR, LUIZ 

FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18808, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc. [...]Além disso, não há clamor público acerca dos fatos, 

tampouco existem evidências de que o flagrado 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, DEFIRO o pedido formulado pela defesa e 

REVOGO a prisão preventiva de ALTIMIRO MOREIRA TANAKA JUNIOR, 

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); e4) 

Não frequentar lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, 

CPP). Outrossim, determino que o acusado, no prazo de 15 dias, 

compareça em cartório e se dê por citado dos termos da denúncia, ou que 

seu defensor apresente instrumento de procuração com poderes 

específicos para receber citação, bem como apresente resposta à 

acusação e cópia legível do comprovante de endereço 

atualizado.Recolham-se os mandados de prisão preventiva 

expedidos.Ademais, caso o acusado não cumpra as condições acima 

impostas no prazo estipulado, desde já determino a expedição de novo 

mandado de prisão preventiva em desfavor do mesmo.Por fim, proceda 

com a retificação do nome do acusado na capa dos autos e nos sistemas 

de informação, conforme documento de identificação à fl. 

158.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 644477 Nr: 5504-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA KERKHOFF BOLSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ — contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

a acusada não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar a acusada se ela 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629499 Nr: 1915-84.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ANTONIO DE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 
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2018, às 15:15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 333055 Nr: 3866-89.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON XAVIER, WESLEY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Com vistas dos autos o Ministério Público informou à fl. 241, que desiste 

da oitiva das vítimas MARCO ANTONIO ROVERI e JOSÉ CARLOS ROVERI, 

uma vez que realizada diligências internas (SIEL, INFOSEG e telefones) 

não logrou êxito em obter os endereços atualizados das vítimas.

Por outro lado, observo que a defesa às fls. 151/156, arrolou como 

testemunha de defesa as mesma indicadas pelo Ministério Público, assim, 

a fim de evitar-se qualquer alegação de nulidade futuramente, intime-se a 

defesa para manifestar se concorda com a desistência das citadas 

testemunhas da mesma como pretende o Parquet.

Não mais, aguarde-se a realização do ato já designado, uma vez que 

pendente a realização do interrogatório do réu Wesley dos Santos, o qual 

já foi devidamente intimado do atoa ser realizado conforme consta à fl. 

240.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 607034 Nr: 4867-41.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT

 Vistos.

O advogado Dr. Alex Moreira Pereira – OAB/MT 24.064/O, foi nomeado 

pelo juízo para proceder a defesa do acusado AGIMIRO FRANCISCO 

DOURADO até o desfecho da ação penal, em decorrência do evidente 

abandono da causa pelo profissional contratado pelo réu.

 Contudo, conforme certidão de fl. 127, apesar de devidamente intimado, 

via DJE, o profissional nomeado pelo juízo, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação nos autos.

Portanto, considerando as informações acima, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para apresentação dos memoriais finais em favor do 

acusado Agimiro Francisco Dourado.

Após, com a apresentação das razões finais, voltem-me os autos 

conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 323327 Nr: 1502-81.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGEAN PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RODRIGUES 

NASCIMENTO - OAB:13.990/MA

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, conforme procuração de fl. 149, o réu 

JORGEAN PINHEIRO constituiu como seu advogado Dr. BENEDITO 

RODRIGUES NASCIMENTO – OAB/MA nº 13.990, o qual foi devidamente 

intimado para apresentar memoriais em favor do mesmo, contudo, 

conforme certidão de fl. 216, o causídico nada manifestou.

Portanto, considerando a desídia na atuação profissional do advogado 

alhures mencionado, intime-se o acusado JORGEAN PINHEIRO para no 

prazo de 10 (dez) dias, constituir novo advogado, para apresentar 

resposta à acusação, ou informar se o Juiz deve nomear-lhe Defensor 

Público para patrocinar a sua defesa e, neste caso, indicar as razões 

pelas quais não possui condições de contratar advogado.

Por fim, oficie-se ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso para apurar eventual infração administrativa por 

abandono de causa (art. 34, XI, da Lei 8.906/94).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 336429 Nr: 233-36.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVALDO DA SILVA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

 Considerando a desistência da oitiva das testemunhas, já devidamente 

homologada (fl. 123), designo audiência para proceder ao interrogatório do 

réu NEVALDO DA SILVA SIQUEIRA para o dia 23.10.2018, às 13h50min.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 651401 Nr: 1042-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA SILVA CAVALCANTE, SILVANA 

DE SANTANA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc. Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e 

materialidade da prática do delito, que estratificam a existência de justa 

causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir ou 

‘fumus commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante 

da tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.[...].Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela defesa e 

REVOGO a prisão preventiva de APARECIDA SILVA CAVALCANTE, 

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); e4) 

Não frequentar lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, 

CPP). Expeça-se alvará de soltura em favor da mesma, se por outro 

motivo não deva permanecer presa.Na ocasião do cumprimento do 

presente alvará, a ré deverá ser advertida 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).Por fim, cumpra-se o 

mandado de citação juntamente com o alvará de soltura.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 651401 Nr: 1042-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA SILVA CAVALCANTE, SILVANA 

DE SANTANA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente a acusada.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 2018, às 14:15 horas.

Intimem-se a acusada, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 
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arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 639133 Nr: 817-30.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANJINEZ GUARDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos.

Primeiramente, em atenção ao disposto pelo inciso I, do artigo 2º, da 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça-CNJ nº 162 de 13 de 

novembro de 2012, oficie-se à missão diplomática do Estado de Origem do 

recuperando e ao Ministério da Justiça, comunicando acerca da 

concessão da progressão de regime ao sentenciado, devendo ser 

encaminhada cópia da decisão que concedeu a progressão do regime 

fechado para o semiaberto.

Ademais, considerando que decorreram mais de dois meses da realização 

da audiência admonitória (fls. 155/156-verso), bem como o sentenciado 

informou em audiência que pretendia residir nesta comarca, intime-se o 

apenado a juntar no feito comprovante de endereço onde poderá ser 

encontrado.

Destarte, vislumbra-se que o processo de conhecimento é de competência 

da Justiça Federal, desse modo, com a juntada de comprovante de 

endereço do recuperando, oficie-se ao Juízo competente pela condução 

da ação originária deste executivo informando o endereço e da 

concessão da progressão e regime em face do mesmo.

Quanto ao requerimento do recuperando via defensor constituído, tenho 

que não merece prosperar. Pois, conforme a legislação prevê, a única 

forma do recuperando cumprir pena em outro Estado (uma vez que a 

intenção do sentenciado de comparecer apenas para justificar suas 

atividades sem qualquer fiscalização no cumprimento da pena não 

encontra amparo legal) de acordo com o Decreto nº 5.919 de 03 de 

outubro de 2006, seria somente após o transito em julgado.

Assim, considerando que não consta nos autos informação que a 

sentença condenatória transitou em julgado INDEFIRO o pedido de fls. 158 

e seguintes.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa e ao recuperando.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 282217 Nr: 1229-49.2002.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMAR PEREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante do exposto, com fulcro nos artigos 66, inciso III, letra "b", da Lei de 

Execução Penal, ESTE JUÍZO DETERMINA A REGRESSÃO PARA O REGIME 

FECHADO no cumprimento da pena de ADMAR PEREIRA DE ARRUDA, 

devendo aguardar o novo lapso temporal para requerer futura progressão 

de regime.Tendo em vista que o recuperando foi condenado perante o 

Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca, oportunidade em que teve direito 

ao contraditório e à ampla defesa do decorrer da ação penal, dispensa-se 

a realização da audiência de justificação.II – A unificação das penasAnte 

o aporte de nova Guia de Execução Penal à fl. fl. 822, a unificação das 

penas é medida que se impõe consoante previsão no artigo 111, 

parágrafo único, da Lei de Execução Penal, in verbis:“Art. 111. Quando 

houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em 

processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita 

pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o 

caso, a detração ou remição.Parágrafo único. Sobrevindo condenação no 

curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo 

cumprida, para determinação do regime.” (destaquei)Assim, este juízo 

procede à unificação das sanções.Conforme se verifica das Guias de 

Execução aportadas aos autos, as penas unificadas somam o total de 56 

(cinquenta e seis) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão sob os 

quais, consoante o art. 111, § único da LEP, deve ser imposto o regime 

fechado para o cumprimento.Expeça-se o competente MANDADO de 

PRISÃO, em desfavor do recuperando. Considerando o que vem disposto 

no art. 289-A do CPP, assim como no provimento n.º 28/2012 – CGJ, 

devendo ser cumprido na penitenciária local, onde o recuperando se 

encontra.Elabore-se novo cálculo de pena, abrindo-se vista ao Ministério 

Público e a defesa para as devidas manifestações.Após, voltem 

conclusos para deliberações.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 634060 Nr: 5479-71.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONI TEIXEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 Proceder com a intimar o advogado do recuperando, Dr. Getulio Balbino 

da Silva Terra Júnior, OAB/MT nº15.193, acerca do calculo de liquidação 

de pena de fl.128, data para progressão de regime se dará em 

09/03/2019. Fica a Vossa Senhoria devidamente intimado. Nada mais. Eu 

Rosana Carvalho de Souza que digitei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 633915 Nr: 5365-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDINEY DE AMORIM - 

OAB:1.897

 Proceder com a intimar o advogado do reeducando, Dr. Alcidiney de 

Amorim, OAB/MT nº20.088, acerca do calculo de liquidação de pena de 

fl.184, data para progressão de regime se dará em 18/10/2018. Fica a 

Vossa Senhoria devidamente intimado. Eu Rosana Carvalho de Souza que 

digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 612030 Nr: 2453-36.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI LEMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846, IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA - OAB:12788-A

 Desta maneira, este Estado-Juiz converte a pena restritiva de direitos em 

privativa de liberdade no regime aberto, conforme consta da sentença 

proferida pelo juízo da 1ª vara criminal (fls. 25/32).Considerando-se que o 

reeducando não atualizou seu endereço, conforme certidão de fl. 83, e, 

portanto, se encontra em local incerto e não sabido. Expeça-se o 

competente mandado de prisão, em desfavor do referido, tendo em vista o 

disposto no art. 289-A do CPP, assim como no Provimento de nº 28/2012 – 

CGJ.Ademais, face ao que estabelece o art. 2º, alínea “c” do Provimento 

010/07 – CGJ, este juízo determina que proceda ao arquivamento 

provisório dos autos até a prisão do recuperando, oportunidade em que 

deverá dar baixa no relatório de estatísticas de feitos em tramitação pela 

escrivania, contudo, mantendo-se em aberto na distribuição.Cumprido o 
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mandado de prisão, FAÇAM OS AUTOS IMEDIATAMENTE CONCLUSOS 

PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA a fim de dar início ao 

cumprimento da pena no regime aberto.Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se a defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com URGÊNCIA.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669488 Nr: 2126-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU JOSE VIEIRA JUNIOR, DANIEL BATISTA 

NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR JURANDIR VERNEQUE DIAS 

- OAB:14813

 I – Diante do teor da certidão de fl. 120, redesigno para o dia 14 de julho 

de 2018, às 13h30min, audiência de instrução e julgamento.

 II – Por fim, nomeio o Dr. Fábio Barbosa defensor dativo do réu Daniel 

Batista para fins de antecipação de prova.

III – Intimem-se e requisitem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 666043 Nr: 14228-09.2017.811.0064

 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): GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA, 

WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior - 

OAB/MT 12992 da designação da audiencia para o dia 05/09/2018 as 

15:00 horas, advertindo-o que proxima ausencia implicará na imposição de 

multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 663639 Nr: 12106-23.2017.811.0064

 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): DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA 

GONÇALVES, DARLYN GERALDA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 1. Relatório. Trata-se de denúncia oferecida contra os acusados Daiane 

dos Santos Nogueira Gonçalves e Darlyn Geralda de Magalhães, narrando 

à prática do delito tipificado no artigo art. 33, “caput” com a causa de 

aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/2006. Breve relato. 

2.1 Do recebimento a denúncia. (...) Por fim, quando do recebimento da 

peça acusatória deverá o magistrado se orientar pelo princípio in dubio pro 

societa. 2.2. Da Defesa Preliminar (...) Dessa forma, deixando a questão 

meritória por ocasião da instrução, então passo análise no tópico seguinte 

acerca dos requisitos para recebimento da denúncia. 2.3. Do pedido de 

conversão da prisão preventiva (...) (...) Assim, em consonância com o 

parecer ministerial de fls. 174/176, não obstante seja a segregação a 

ultima ratio, fato é que o ordenamento jurídico brasileiro a permite, isto 

quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o que sói 

no caso em testilha, e quando assim verificado, não se pode falar em 

violação do princípio da presunção da inocência. Assim, não vislumbro 

nenhuma circunstância a ensejar a aplicação das medidas, disposta no 

art. 317 do CPP, que viabilizasse a concessão do pleito defensivo. 3. 

Dispositivo. I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e 

materialidade. II – INDEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva 

para prisão domiciliar requerido por Daiane dos Santos Nogueira 

Gonçalves, pelos fundamentos acima mencionados. III – Designo para o 

dia 14 de agosto de 2018, às 14h45min, audiência de instrução e 

julgamento. III – Requisitem-se os réus e as testemunhas e intimem-se as 

partes. IV – Requisite-se ainda o laudo definitivo, concedendo ao Diretor 

da Politec local o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação em 

juízo, sob as penas de lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601547 Nr: 5983-19.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Considerando as desistências formuladas às fls. 1467 e 1483, bem como 

o interrogatório em fl. 1391, declaro encerrada a instrução criminal 

processual.

 Intimem-se as partes para apresentação dos memoriais.

 Após, voltem- me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 335520 Nr: 6336-93.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDETE NELSI SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Mello dos Santos 

- OAB:9.550

 Antes de designar nova data para audiência, intimem-se as partes para, 

em 05 dias, informem os endereços atuais e corretos, conforme certidão 

de fls. 213, 214, 221 e 223.

 Não sendo indicados endereços ou havendo desistências, voltem-me 

para designar interrogatório da ré.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 659196 Nr: 8249-66.2017.811.0064

 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): WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON SANTOS DA 

SILVA - OAB:23.487/0, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23.146-O

 I – Defiro o pedido retro.

 II – Requisite-se o laudo.

 III – Após, intimem-se as partes para que apresentem seus memoriais.

 IV – Por fim, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669488 Nr: 2126-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU JOSE VIEIRA JUNIOR, DANIEL BATISTA 

NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR JURANDIR VERNEQUE DIAS 

- OAB:14813

 I – Diante do teor da certidão de fl. 120, redesigno para o dia 14 de agosto 

de 2018, às 13h30min, audiência de instrução e julgamento.

 II – Por fim, nomeio o Dr. Fábio Barbosa defensor dativo do réu Daniel 

Batista para fins de antecipação de prova.

III – Intimem-se e requisitem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 663639 Nr: 12106-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 455 de 552



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA 

GONÇALVES, DARLYN GERALDA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Intimação do advogado das rés, Dr. ARY DA COSTA CAMPOS - OAB/MT 

16944/B, da designação da audiencia para o dia 14/08/2018 as 14:45 

horas.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 871405 Nr: 7099-39.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

 Na execução da pena de prestação pecuniária decorrente de infração 

ambiental, os valores serão recolhidos em conta judicial única vinculada à 

unidade gestora, com movimentação apenas por meio de alvará judicial, 

emitido pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou do Juizado 

Volante Ambiental, sendo vedado o recolhimento em cartório ou 

secretaria.(...)Art. 1.655. A prestação pecuniária destina-se, 

preferencialmente:I – à entidade pública ou privada com finalidade 

socioambiental;II – às atividade de caráter essencial ao meio ambiente 

físico, natural, cultural, artificial, preferencialmente, à segurança pública, à 

educação, à saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante 

cunho ambiental, a critério da unidade judiciária.” (grifei)O processo será 

desarquivado em momento oportuno para destinação do valor recolhido na 

conta judicial, devendo a Secretaria manter registro do referido montante 

em livro próprio.Aguarde a prestação de contas dos valores levantados à 

fls. 271/297.Após o trânsito em julgado e a juntada da homologação da 

prestação de contas, arquive os autos com a baixa e anotação 

necessária.P.R.I.C.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 190/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor CRISTIANO RIBAS BONETE , matrícula 

13191, Técnico Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário substituto , 

estará afastado de suas funções por motivo de usufruto de folgas 

compensatória , no período de 25.7.2018 a 27.7.2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora EVA FÁTIMA NORONHA DOS SANTOS, Matrícula 

n. 1591, Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora 

Judiciária Substituta da Secretaria da 3ª Vara Criminal desta comarca, no 

período de 25.7.2018 a 27.7.2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 26 de julho de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010826-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TADEU DE TOLEDO BARCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, no prazo de 

5(cinco) dias, REALIZE O PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS, realizadas 

pelos Sr(a) Oficial de Justiça, conforme demonstrado nestes autos no(s) 

ID(s).( 14380786). Sinop/MT, 26 de julho de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011365-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R DE SOUZA SILVA EIRELI - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(s) Aviso(s) de Recebimento (AR)/Certidão do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se encontra(m) nestes autos no(s) 

ID(s).( 14383491 ). Sinop/MT, 26 de julho de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005421-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANASA CONFECCOES - EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONIS PEIXOTO FARIAS OAB - SC48701 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABOR DA FRUTA ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(s) Aviso(s) de Recebimento (AR)/Certidão do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se encontra(m) nestes autos no(s) 

ID(s).( 14383959 ). Sinop/MT, 26 de julho de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009133-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem acerca da pesquisa de endereço realizada no ID 

13955690, informando para qual endereço requer seja encaminhada carta 

precatória e/ou mandado de citação, haja vista que foram localizados 

endereços diversos (Sinop-MT, Goiânia-GO, Niquelândia-GO e 

Ceilândia-DF). Devendo, para tanto, efetuar o pagamento da diligência do 

Senhor Oficial de Justiça e/ou preparo de carta precatória.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000093-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para em quinze dias 

especificarem as provas que pretendem produzir além das já constantes 

dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão ou digam se pretendem o julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002260-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA GOMES DE CASTRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida à comarca de 

Juara-MT. Devendo encaminhar os comprovantes para estes autos para 

posterior expedição da carta precatória e envio via malote digital ou sua 

distribuição por meio do sistema PJE..

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004426-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, 

sem que o requerido efetuasse o pagamento do débito ou apresentasse 

contestação, embora devidamente citado/intimado por meio da senhora 

Oficiala de Justiça, conforme certidão acostada no ID 13567340. SINOP, 

26 de julho de 2018. Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009229-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CCAB AGRO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do Senhor Oficial de Justiça de ID 

10338438.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001058-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO JOSE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 239687 Nr: 11844-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Schneider, TARCISIO SCHNEIDER, 

ROSANE REMPEL SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 Intime-se o advogado da parte exequente para manifestar, no prazo legal, 

acerca dos Embargos à Execução acostados às fls. 47/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 267321 Nr: 7939-47.2016.811.0015

 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: EDSON ROBERTO DAL PONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação às fls. 40/53 é tempestiva, assim intime-se a 

parte autora para, no prazo legal, querendo, apresente impugnação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242298 Nr: 13562-29.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALESANDRO FERRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO, para devolução dos autos nº 13562-29.2015.811.0015, 
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Protocolo 242298, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 123100 Nr: 2270-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARALMENDES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO TRANSPORTE LOGÍSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Intime-se o advogado da parte exequente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da petição acostada às fls. 186.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009915-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LACIR VICENTE DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VENCESLAU DE ALMEIDA (EXECUTADO)

JOSIAS LAIER NOGUEIRA (EXECUTADO)

ANDERSON LAIER VENCESLAU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009915-38.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Indefiro o pedido de recolhimento das 

custas judiciais ao final do processo, uma vez que tal requerimento não é 

amparado pela legislação atual, pois a CNGC/TJMT determina, em seu art. 

456, que a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais, 

sejam recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, exceto nos 

casos de comprovada hipossuficiência financeira (TJMT - AgR 

35225/2014, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 

30.04.2014, p. 06.05.2014). 2. Por outro lado, o art. 98, § 6º, do Código de 

Processo Civil, autoriza a concessão do direito ao parcelamento das 

custas processuais, sendo requisito para tanto, conforme disposto no 

"caput" do aludido artigo, que o beneficiário demonstre a insuficiência de 

recursos para pagar as custas e fazer jus à gratuidade da justiça. 3. 

Assim, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este Juízo o 

interesse no parcelamento das custas processuais e taxa judiciária, 

sendo que em caso positivo, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil, deverá, no mesmo prazo, comprovar o preenchimento dos 

pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob pena de indeferimento. 4. Não havendo interesse no parcelamento, 

deverá comprovar, em 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição 

(art. 290, CPC). 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de julho de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000495-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SERGIO DA SILVA MACIEL OAB - SP154572 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERINEU SPIERING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO NUNES NETO OAB - RO158 (ADVOGADO)

JOSE BRUNO CECONELLO OAB - RO1855 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000495-72.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Para cumprimento do ato deprecado, com fulcro 

no artigo 870 do Código de Processo Civil, determino a avaliação do bem 

imóvel descrito na presente missiva, por meio de oficial de justiça, através 

de termo nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. 2. Com a juntada do termo 

de avaliação, intimem-se as partes, por meio de seus procuradores, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos, formulando 

os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de preclusão. 2.1. 

Concomitantemente, oficie-se ao Juízo Deprecante, encaminhando o 

respectivo termo de avaliação para conhecimento e eventual manifestação 

das partes no prazo legal. 3. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 26 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011167-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISIO DOMINGO MARIN (EXECUTADO)

IVANES MARIA BRUSTOLIN MARIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011167-76.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Para concessão do direito ao 

parcelamento das custas processuais, a que alude o art. 98, § 6º, do 

Código de Processo Civil, se faz necessário que o beneficiário demonstre 

a insuficiência de recursos para pagar as custas e que jus à gratuidade 

da justiça, conforme disposto no “caput” do citado artigo. 2. Assim, os 

termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove nos autos o preenchimento dos pressupostos 

legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como 

adeque o procedimento da execução ao objeto do título executivo, sob 

pena de indeferimento. 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 

de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000666-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEANIRLENE RAMOS HENZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE HELLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000666-29.2018.8.11.0015 

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, 26 de julho de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000850-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO (EXECUTADO)

LINCOLN MICHEL BRAGA PRESOTTO (EXECUTADO)

VALDOMIRO FLAVIO ZANINI (EXECUTADO)

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000850-82.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Nos termos do art. 99, § 2º, do Código 

de Processo Civil, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos 

o preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, bem como proceda a emenda à inicial, adequando o 

procedimento da execução ao objeto do título executivo, sob pena de 

indeferimento. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de julho de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 332079 Nr: 10834-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANGELA FALENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Oficie-se ao Juízo Deprecante para que esclareça acerca do bem 

objeto de busca e apreensão, vez que o veículo descrito na carta 

precatória diverge do indicado na petição inicial.

2. Sanada a irregularidade, voltem-me conclusos.

3. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem atendimento ao ofício, 

devolva-se à origem, independentemente de cumprimento, observadas as 

providências pertinentes.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 227187 Nr: 3969-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PEREIRA DA SILVA - ME, JEAN PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141662/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência da Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 42,00 ( Quarenta e dois reais ), conforme certidão 

da oficial de fl. 89, no bairro Jardim Paulista II, na cidade de Sinop, e , 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo 

– cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Certifico ainda que, encaminho os autos ao setor de expedição de material 

de imprensa afim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se no prazo legal, quanto ao teor da certidão de fls. 88/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180217 Nr: 1025-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA - ME (IMPORT MULTIMARCAS), JEANI GIBMEIER

 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:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue os depósitos das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no Setor 

Industrial Norte, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 230443 Nr: 5843-93.2015.811.0015

 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): DEJAIR SCHUCH ME, DEJAIR SCHUCH

 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:

 Certifico que os executados devidamente citados dos termos da presente 

ação, deixaram decorrer o prazo legal sem efetuarrem o pagamento do 

débito e/ou nomearem bens a penhora. Certifico ainda que, nos termos da 

legislação processual vigente e do provimento 56/2007 encaminho estes 

autos para intimação do advogado do exequente para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o depósito do valor referente a diligência do Oficial 

de Justiça para cumprimento do mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação, para prosseguinto do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171801 Nr: 6981-03.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84314, MARCIO F. 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:OAB/MT.15.329, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a certidão negativa de fls. 84/85. Prazo: 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 268058 Nr: 8428-84.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TRANSMEC EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE MORAES DE PAULA 

E SILVA - OAB:123405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 61 e, em caso de fornecimento de 

novo endereço venha instruída com a guia de depósito de diligência 

recolhida. Prazo: 15 (quinze) dias.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000632-54.2018.8.11.0015

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:

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

KESEDE MARTINS DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000632-54.2018.8.11.0015 

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, 26 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000828-24.2018.8.11.0015

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:

CARLOS EDUARDO PADUAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000828-24.2018.8.11.0015 

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. Expeça-se a competente 

certidão de admissão da execução, observando-se o disposto no art. 828 

do Código de Processo Civil. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar em 

10 (dez) dias as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento (art. 

828, § 1º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 26 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000988-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000988-49.2018.8.11.0015 

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 
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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, 26 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009696-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009696-25.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Mantenho a decisão interlocutória (Id. 

10870386), pelos fundamentos nela constantes. 2. Segue em anexo, em 

01 (uma) lauda, as informações requisitadas. 3. Tendo em vista que as 

informações requisitadas já foram encaminhadas através de meio 

eletrônico ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

desnecessário novo encaminhamento através de fax e correio. 4. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 26 de julho 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 332187 Nr: 10909-49.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOINIR BAU, ALECSANDRO BAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MEDINSKI LIMA - ESPÓLIO, 

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do despacho inicial, eis 

que trata-se de cópia essencial para o cumprimento da missiva, conforme 

disciplina o artigo 260 do CPC.

 Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente 

cópia de Mandado.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

 Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 331948 Nr: 10758-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTO ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

 Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 332187 Nr: 10909-49.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOINIR BAU, ALECSANDRO BAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MEDINSKI LIMA - ESPÓLIO, 

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dr.ª ELIZIANE KOCH para que no prazo de 

cinco (5) dias providencie o envio do despacho inicial, eis que trata-se de 

cópia essencial para o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do 

CPC.

Ainda, para que no mesmo prazo efetue o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Jacarandás, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 331948 Nr: 10758-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTO ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL 

para que no prazo de cinco (5) dias efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação, no bairro Camping Club, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004869-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para, em 05(cinco) dias 

manifestar-se nos autos, tendo em vista que a carta de Citação expedida 
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para Citação do executado no endereço fornecido, retornou com a alínea 

"desconhecido, conforme documento juntado ID 14392698.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007463-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEF LUIS DE ALMEIDA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA AUGUSTA BOTTEGA OAB - MT22100/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DPS BAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007463-21.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163609 Nr: 11529-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:13851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. ALANN LOPES 

CARASSA para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74157 Nr: 2569-39.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) MARCOS APARECIDO DE AGUIAR para em 3 (três) dias 

devolver os autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 226143 Nr: 3410-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHYVAGO MARTINS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. ALTAIR RUHOFF para 

devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da 

lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244514 Nr: 14768-78.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO BOTTINO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI PASQUALETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DOS SANTOS 

BORGES - OAB:16648/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas/despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º do Novo 

Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Por fim, tendo em 

vista a existência de Recursos de Agravo de Instrumento (Protocolos nº. 

89782/2017, 154404/2017 e 127286/2016), oficie-se à Primeira Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

comunicando acerca da presente decisão.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 269735 Nr: 9618-82.2016.811.0015

 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: MÁRIO VILLA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, para 

o fim de confirmar a decisão de fls. 53/57, tornando definitiva a tutela 

concedida; bem como condenar a requerida ao pagamento de 
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indenização, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos 

termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 219 do 

CPC).Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

CPC/2015.Anote-se na D.R.A, a sucessão processual do polo ativo, nos 

moldes da fundamentação alhures. Com o trânsito em julgado, pagas as 

custas, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Sinop/MT, 25 de julho de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO 

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 228162 Nr: 4496-25.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA, JOSÉ MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, MULTIMARCAS REPRESENTAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PELLEGRINI DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:118685/SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM 

NETTO - OAB:12.663/SP, MARCOS EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 

- OAB:292.532 OAB/SP

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. DENOVAN ISIDORO DE 

LIMA para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as 

penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266124 Nr: 7156-55.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREIRA DA SILVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:34720-GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) EDSON CAMPOS DE AZEVEDO para em 3 (três) dias devolver 

os autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 164056 Nr: 11996-84.2011.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO JJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI para em 3 (três) dias 

devolver os autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 31013 Nr: 1648-85.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STIC SERVICE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO ALVES DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Verifico que o executado foi devidamente citado da execução, às fls. 

16v, entretanto, não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 209) em 

nome do executado LÁZARO ALVES DO VALE – CPF nº 240.425.608-49, 

até o limite do crédito exequendo (R$ 1.340.384,91 – um milhão trezentos e 

quarenta mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), 

o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 218973 Nr: 17641-85.2014.811.0015

 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): L G DA SILVA SASSI TRANSPORTES - EPP, 

ALBERTO SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que os executados foram devidamente citados da execução (fls. 

52), entretanto, ainda não efetuaram o pagamento da dívida. Destarte, 

cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC 

estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da 

penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e consoante 

regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria 

Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, DEFIRO o pedido 

de penhora de ativos financeiros (fls. 56) em nome dos executados L G 

DA SILVA SASSI TRANSPORTES EPP – CNPJ nº 15.329.997/0001-03 e 

ALBERTO SASSI – CPF nº 590.006.609-63 até o limite do crédito 

exequendo (R$ 12.517,56 – doze mil quinhentos e dezessete reais e 

cinquenta e seis centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. 

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se as partes executadas na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados 

numerários para penhora, voltem-me os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos de fls. 164. Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85018 Nr: 2444-37.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO ME, 

MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que as executadas foram devidamente citadas da execução, às 

fls. 23, entretanto, quedaram-se inertes, conforme certificado às fls. 24. 

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, 

DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 160) em nome das 

executadas MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO ME – CNPJ nº 

01.916.130/0001-31 e MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO – CPF n° 

419.945.741-00, até o limite do crédito exequendo (R$ 135.263,40 – cento 

e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta 

centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o 

procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos 

financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, ou 

não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados numerários para 

penhora, diga o exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 26097 Nr: 4247-31.2002.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRGDM, AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:MT-4.822-A, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABÍOLA PASINI - OAB:5.033-MT, VASCO RIBEIRO 

GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:MT 3.665-A

 Primeiramente, promova-se a exclusão de Adimocir José Marochi do polo 

passivo da ação, conforme sentença de fls. 311/316. Ademais, verifico 

que o executado foi devidamente intimado para o cumprimento de 

sentença, às fls. 704, entretanto, quedou-se inerte, conforme certificado 

às fls. 713. Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez 

que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC, e consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico 

pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, 

DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 809) em nome do 

executado VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS – CPF nº 

104.570.468-72, até o limite do crédito exequendo (R$ 129.112,69 – cento 

e vinte e nove mil cento e doze reais e sessenta e nove centavos), o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo 

Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC. Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o 

exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182230 Nr: 3170-98.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEIDE DE SOUZA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, 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: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - OAB:16.045 - MT

 Verifico que a executada foi devidamente intimada do cumprimento de 

sentença, às fls. 125/127, entretanto, quedou-se inerte, conforme 

certificado às fls. 131.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 134/136) 

em nome da executada IVANEIDE DE SOUZA SILVA PEREIRA – CPF nº 

894.777.581-91, até o limite do crédito exequendo (R$ 15.763,96 – quinze 

mil setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 80349 Nr: 8691-68.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS INDUSTRIA E COM. DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., CARLOS AURELIO DA SILVA VIEIRA

 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:

 Verifico que os executados foram devidamente citados da execução (fls. 

63), entretanto quedaram-se inertes, conforme certificado às fls. 68. 

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, com 

fulcro no artigo 854 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora de ativos 

financeiros (fls. 191) em nome dos executados NORTE SILOS INDUSTRIA 

E COMERCIO MAQUINA – CNPJ nº 05.262.485/0001-05 e CARLOS 

AURÉLIO DA SILVA VIEIRA – CPF nº 371.312.810-34, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 169.782,13 – cento e sessenta e nove mil 

setecentos e oitenta e dois reais e treze centavos), o que faço com fulcro 

no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se 

indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa 

de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis 

ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos 
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termos do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados 

numerários para penhora, diga o exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152612 Nr: 704-05.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS S/C LTDA 

(FACULDADE DE SINOP - FASIP)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVALDO VIEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que o executado foi devidamente citado da execução, às fls. 29, 

entretanto, quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 31.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 50/51) em 

nome do executado LUCIVALDO VIEIRA DE SOUZA – CPF nº 

264.287.682-91, até o limite do crédito exequendo (R$ 28.774,55 – vinte e 

oito mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), 

o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos de fls. 51.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 100999 Nr: 8008-60.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BARBOSA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. ALANN LOPES 

CARASSA para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, 

sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 226214 Nr: 3459-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO GIMENEZ & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN HENNING TEIXEIRA - 

OAB:15316 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) ANTONIO ORLI MACEDO MELO para em 3 (três) dias devolver 

os autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 234524 Nr: 8418-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE ASSIS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAKOTA WESTX EMPREENDIMENTOS, 

CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, MIGUEL TAVARES 

MARTUCCI - OAB:9672 A - MT, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - 

OAB:OAB/MT 19400-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) VANESSA DIEGOLI CALDEIRA para em 3 (três) dias devolver 

os autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 208151 Nr: 9549-21.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI GOULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MINHOTO - OAB:177.277/SP, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:OAB/SP 116.353, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 

OAB/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, 

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623/MT

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. CLAYTON OUVERNEI 

para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as 

penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220184 Nr: 18459-37.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS 

MARONEZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, CELIA DA SILVA RODRIGUES, 

JOSÉ MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. RENATO VALGAS 

RODRIGUES para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95636 Nr: 2648-47.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO TADEU OSSANI, SHIRLEY ALEIXO OSSANI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, MAGALI CARDOSO CICUTO - OAB:13.062-MT, 

ODALGIR SGARBI JUNIOR - OAB:11130/MT, Silas Parra Teixeira - 

OAB:53472/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) SILVANO FERREIRA DOS SANTOS para em 3 (três) dias 

devolver os autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165225 Nr: 98-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZIA DE FATIMA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. ALANN LOPES 

CARASSA para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186369 Nr: 7550-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO ILIDIO DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLICE ENDERLE, FELIX DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:MT/ 14.070, 

ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B, JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:6416-B

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. EDILO TENORIO BRAGA 

para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as 

penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 75042 Nr: 3453-68.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS BENDER MACHADO 

LTDA., ELISANGELA APARECIDA DA COSTA, ANTONIO ROGERIO 

BENDER MACHADO, WANDERLEY DOS SANTOS FELICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367/MT, PLÍNIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JÚNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) PLINIO FRANCISCO BERGAMACHI JUNIOR para em 3 (três) dias 

devolver os autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173905 Nr: 9198-19.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO IDEAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO VONIJONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) CHARLY HOEGER para em 3 (três) dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 193510 Nr: 15272-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DA CUNHA LUGLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) DANIEL WINTER para em 3 (três) dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217482 Nr: 16633-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENYS SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR CAETANO VIEIRA, LUCIMAR 

MOSCATO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. DIEGO GUTIERREZ DE 

MELO para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as 

penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87381 Nr: 4806-12.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON ERMES DE FREITAS, FABIANA DESTEFANI 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, CLAUDEMIR 

TRAMONTINA, GILSON MANFRIN, SALÉSIO ELIAS, SANDRA MARA 

ZANOTTO TRAMONTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, 

RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS para em 3 (três) dias 

devolver os autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 216520 Nr: 16005-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLEUDIR JOSE RUPOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HONÓRIO DE ARAÚJO SAMPAIO, 

JOSE DANTAS DE SOUZA, IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, 

FLÁVIA DOMINGOS FLAUZINO, ALDEMAR MEAZZA, ANGELA PAZIN, 

IRANI ZANOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE RÚPOLO - 

OAB:OAB/MT 16.028, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, DANIEL MOURA NOGUEIRA - OAB:MT/5.465, LUIS 

AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, LUIZ PIRES 

ROCHA - OAB:13067/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) WEVERTON PEREIRA RUPOLO para em 3 (três) dias devolver 

os autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74715 Nr: 3105-50.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDINO PASUCH, PAULO PASUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. LEDOCIR ANHOLETO 

para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as 

penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158038 Nr: 5198-10.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARTA ELISA FREESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER DA SILVA GARCIA, JOSÉ FRANCISCO 

VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13154/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) VANDERLEI NEZZI para em 3 (três) dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92874 Nr: 10215-66.2007.811.0015

 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: RUBINO ERNST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, GONÇALVES E 

MELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 

CASSIANE LUIZA WALKER - OAB:OAB/MT 10906, EDUARDO AUGUSTO 

COSTA SILVA - OAB:9285-MT, LISLEY DE CARVALHO KAVASAKI - 

OAB:OAB/MT 20.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) GUILHERME MELGAR NASCIMENTO para em 3 (três) dias 

devolver os autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92663 Nr: 9994-83.2007.811.0015

 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: SIRLANA DE SOUZA DOERNER, NADIA REGINA 

DOERNER, RODRIGO DOERNER, NARA JANE DOERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. T. DA LUZ, ANTÔNIO JOSÉ TAVARES DA 

LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. DENOVAN ISIDORO DE 

LIMA para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as 

penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 101897 Nr: 8953-47.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. GILCENO CALEFFI para 

devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da 

lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 101764 Nr: 8737-86.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA ALVES RIBEIRO, TEREZINHA PEREIRA DE 

CAMPOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLÓRIA BARROS VIEIRA, JOEL 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESA JOSÉ PERON - 

OAB:RO/191

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. GILCENO CALEFFI para 

devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da 

lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 88409 Nr: 5885-26.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARÍCIO CARLOS MACHADO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO DE JESUS FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. ALANN LOPES 

CARASSA para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, 

sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205568 Nr: 7432-57.2014.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA ALVORADA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. GILCENO CALEFFI para 

devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da 

lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 208388 Nr: 9746-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAÍDE AMADOR MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114, 

JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - OAB:4759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. DENOVAN ISIDORO DE 

LIMA para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as 

penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 96521 Nr: 3527-54.2008.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR KADES - 

OAB:MS-11.797, CLAUDIA FRAGOMENI - OAB:37.627/RS, JULIANO 

GOZZI - OAB:32.075/RS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) GILCENO CALEFFI para em 3 (três) dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166703 Nr: 1526-57.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO JJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI para em 3 (três) dias 

devolver os autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 

3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129271 Nr: 8486-97.2010.811.0015

 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: FERNANDO SABAINI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. J. CONSTRUÇÕES E FUNDIÇÕES LTDA, 

ATYLLON GOMES MOURA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENY SARAIVA FILHO - 

OAB:4.902/MA, FRANCISCO ROGÉRIO LIMEIRA FRANCO - 

OAB:6632/MA, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013

 (...)Desta feita, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na LIDE PRINCIPAL, para condenar os requeridos, 

solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 49.471,00 (quarenta e nove 

mil, quatrocentos e setenta e um reais) a título de danos materiais pelo 

conserto do automóvel, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

devidos desde a data do efetivo prejuízo (27/01/2009), nos termos das 

súmulas 43 e 54 do STJ. Ante a sucumbência recíproca, mas 

considerando que a parte requerida decaiu na maior parte dos pedidos, 

condeno-a ao pagamento das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Quanto à lide 

secundária, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e condeno a parte 

denunciante ao pagamento de honorários advocatícios à denunciada, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil de 2015. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, arquivem-se os 

autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sinop/MT, 25 de julho de 2018. GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 94118 Nr: 1153-65.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR KADES - 

OAB:MS-11.797, CLAUDIA FRAGOMENI - OAB:37.627/RS, JULIANO 

GOZZI - OAB:32.075/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) GILCENO CALEFFI para em 3 (três) dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 264848 Nr: 6436-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON LEONIR KYNAST, DERCIO VILMAR 

KYNAST, ELIANA PILEGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO para devolver IMEDIATAMENTE os autos 

supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 4816 Nr: 455-74.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE OLIVEIRA DOROTEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 
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- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE VIEIRA - 

OAB:18.011/0

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) FERNANDO JOSÉ VIEIRA para em 3 (três) dias devolver os 

autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 161594 Nr: 9186-39.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA COMERCIO DE PURIFICADORES DE 

AGUA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) ROMUALDO JOSE ZALEVSKI para em 3 (três) dias devolver os 

autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158848 Nr: 6101-45.2011.811.0015

 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: BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASSIA KAROLINA XIMEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, 

MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAMPAZZO - 

OAB:8248/PR, MARCO ANTONIO RIBAS RAMPAZZO - OAB:35702/PR, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. JONAS MOLINARI 

ARAUJO para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob 

as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272086 Nr: 11134-40.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, CLAIR 

CLEMENTINA MASCARELLO, MARCOS HENRIQUE MASCARELLO, 

EDUARDO ANTONIO MASCARELLO, ADRIANA PARZIANELLO 

MASCARELLO, ANA PAULA FINGER MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) LEDOCIR ANHOLETO para em 3 (três) dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 1º ao 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95482 Nr: 2518-57.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUSSI E CIA LTDA. - "CENTERAGRO DISTRIBUIDORA 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ROCHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367/MT, PLÍNIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JÚNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) Dr(a) PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR para em 3 (três) 

dias devolver os autos supramencionados, sob as penas do art. 234, §§ 

1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192472 Nr: 14167-43.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA DOVIGI, TARCISIO JOSE MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CAROLINE ENDERLE, CESAR 

ENDERLE, TARCISIO ENDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:MT/15.479, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente (art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. VINICIUS ALEXANDRE 

DE MELO E RODRIGUES para devolver IMEDIATAMENTE os autos 

supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 80349 Nr: 8691-68.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS INDUSTRIA E COM. DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., CARLOS AURELIO DA SILVA VIEIRA

 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:

 Código nº 80349

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 31013 Nr: 1648-85.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STIC SERVICE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO ALVES DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Código n.º 31013

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos 

financeiros efetuada em 24/07/2018, no valor de R$ 244,86 (duzentos e 

quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 218973 Nr: 17641-85.2014.811.0015

 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): L G DA SILVA SASSI TRANSPORTES - EPP, 

ALBERTO SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 218973

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos 

financeiros efetuada em 24/07/2018, no valor de R$ 3.489,19 (três mil, 

quatrocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182230 Nr: 3170-98.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEIDE DE SOUZA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, 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: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - OAB:16.045 - MT

 Código n.º 182230

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos 

financeiros efetuada em 24/07/2018, no valor de R$ 856,55 (oitocentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152612 Nr: 704-05.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS S/C LTDA 

(FACULDADE DE SINOP - FASIP)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVALDO VIEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 152612

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, defiro o pedido formulado às fls. 50/51, com 

relação à pesquisa de veículos registrados em nome do executado 

LUCIVALDO VIEIRA DE SOUZA– CPF nº 264.287.682-91, por meio do 

Sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

Por fim, com fulcro no art. 782, §3º do CPC, oficie-se o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome do 

executado LUCIVALDO VIEIRA DE SOUZA– CPF nº 264.287.682-91, em 

seus cadastros, conforme requerido às fls. 51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85018 Nr: 2444-37.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO ME, 

MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 80349

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 26097 Nr: 4247-31.2002.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRGDM, AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:MT-4.822-A, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABÍOLA PASINI - OAB:5.033-MT, VASCO RIBEIRO 

GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:MT 3.665-A

 Código nº 26097

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, intime-se o exequente a se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013120-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN OAB - SC0008685A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BERTUOL BUENO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013120-75.2017.8.11.0015 Cuida-se de processo em 

que foi declinada a competência pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca 

de Itajaí/SC, ao fundamento de que se trata de ação de cobrança de 

mensalidade escolar, na qual se aplica o Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser processado e julgada no domicilio do devedor. 

Assim, considerando que o requerido ainda não foi citado da demanda, 

bem como ante o lapso temporal do despacho de recebimento da inicial (Id 

10913667), ainda na vigência do CPC/197, determino: Cite-se a parte ré 
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para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007161-89.2018.8.11.0015

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:

RAFAEL BARBOSA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007161-89.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte 

requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Consoante estabelece o art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 

911/69, determino a restrição do veículo, Placa: FAQ-5411, pelo sistema 

Renajud. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007433-83.2018.8.11.0015

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:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007433-83.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO com pedido de liminar, proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de FERNANDO DE 

MAGALHAES, cujo objeto é a apreensão do veículo FIAT SIENA 

ATTRACTIV 1.4, placa QBB3218, grupo/cota de consórcio nº 8213/055. 

DECIDO. Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que tramita na 3º Vara 

Cível desta Comarca a Ação de Busca e Apreensão nº 

1005486-91.2018.8.11.0015, distribuída em 28/05/2018, movida 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de 

FERNANDO DE MAGALHAES, cujo objeto é a apreensão do veículo FIAT 

SIENA ATTRACTIV 1.4, placa QBB3218, grupo/cota de consórcio nº 

8213/055. Verifica-se também que tramitou no mesmo juízo a Ação de 

Busca e Apreensão nº 1013006-39.2017.8.11.0015, distribuída em 

28/11/2017, possuindo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, 

onde a petição inicial foi indeferida, em 17/04/2018, por falta de notificação 

válida do requerido, sendo extinto o processo sem resolução de mérito. O 

artigo 286, II, do Código de Processo Civil dispõe que serão distribuídas 

por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda. Observa-se que o grupo/cota de 

consórcio, objeto de discussão nestes autos, é também objeto de ambas 

as ações supracitadas e que há identidade de partes em ambos os 

processos, verificando-se a conexão, sendo necessária a reunião dos 

autos para julgamento simultâneo, com a devida remessa ao juízo 

prevento. 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”. O art. 59 do aludido diploma legal estabelece que a 

prevenção se da pela data do registro ou da distribuição do processo. 

Assim, considerando que o processo nº 1005486-91.2018.8.11.0015 foi 

distribuído em primeiro lugar (28/05/2018) enquanto este feito foi 

distribuído em 26/07/2018, o Juízo do 3º Vara Cível desta Comarca se 

tornou prevento. Posto isso, DECLINO da competência para processar e 

julgar este feito e determino a remessa destes autos à 3º Vara Cível desta 

Comarca, para ser apensado ao processo nº 1005486-91.2018.8.11.0015, 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189270 Nr: 10612-18.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Em atenção à petição de fl. 46, chamo o feito e, por conseguinte, defiro 

em parte o lá pleiteado. Determino a realização de buscas junto ao Sistema 

de Informações Eleitorais – SIEL, visando a localização do atual endereço 

do executado Edson Nunes dos Santos.

2. 2. Em sendo exitosa a pesquisa de endereço junto ao convênio SIEL, 

determino a intimação do executado, nos termos da decisão de fl. 48.

3. Caso reste infrutífera a pesquisa de endereço junto ao convênio SIEL, 

determino a citação da parte executada por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos moldes da decisão de fl. 48.

4. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste, sob pena de preclusão.

5. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Ao final, retornem-me os autos conclusos.

8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259970 Nr: 3691-38.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.
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 1. Ante o lapso temporal decorrido desde protocolo da peça de fls. 45/46, 

intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender cabível, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267438 Nr: 8004-42.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIBP, DBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XHPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY R. FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 18.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.583 e seguintes do Código 

Civil e na Lei nº 5.478/68, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por 

conseguinte, fixo a guarda compartilhada da menor Vitoria Isabelly 

Barbosa Plateira a requerente, estabelecendo como domicílio da menor a 

residência da genitora, regulamentando o direito de visitas do genitor 

conforme alhures mencionado e, ainda, condeno o requerido a pagar 

mensalmente a filha, a título de alimentos, a importância correspondente a 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, até o 10º dia útil do mês. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Uma vez que não se 

pode presumir a condição de necessidade financeira da parte ré, deixo de 

conceder-lhe a gratuidade da justiça e condeno-lhe ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

que arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, certificado 

o trânsito em julgado, expeça-se termo de guarda e, em seguida, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250697 Nr: 18650-48.2015.811.0015

 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: NAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos ao setor de expedição de matéria de imprensa para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a)Advogado(a) da parte autora para manifestar-se sobre 

o Laudo Informativo de fl. 62, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 120622 Nr: 12916-29.2009.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos em correição permanente.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada à fl. 60.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 167138 Nr: 1983-89.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSD, IAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179585 Nr: 360-53.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICS, ECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0, Jose Roberto Goes - OAB:20980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE RÚPOLO - 

OAB:OAB/MT 16.028

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 167538 Nr: 2413-41.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPMG, PM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO ARANDA - OAB:MT-12.089-A

 Vistos em correição permanente.O artigo 528, do CPC, dispõe acerca do 

procedimento adotado para o cumprimento de sentença que condene a 

parte executa a prestação de alimentos, in verbis:(...)mento da execução 

e as que se vencerem no curso do processo.§ 8o O exequente pode 

optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, 

nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não 

será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, 

a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o 

exequente levante mensalmente a importância da prestação.Assim, diante 

da leitura do referido dispositivo, se ressai que o débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do executado engloba as três prestações 

alimentares vencidas anteriormente ao ajuizamento da execução, bem 

como as prestações que se vencerem no curso processual, não se 

admitindo, outrossim, a multa de 10% (dez por cento) pelo não 

cumprimento da obrigação. Ainda, convém anotar que a dívida toda 

também pode ser perseguida pelo rito da expropriação patrimonial, desde 

que a parte exequente opte por este procedimento, momento em que 

seguirá o rito do artigo 523 e seguintes do CPC, aplicando-se a multa por 

inadimplemento e demais atos expropriatórios.Com tais considerações, se 

verifica dos autos que a parte exequente pugnou pelo cumprimento da 

sentença em 12/04/2018 (fl. 146/150), contudo, pugnou pelo cumprimento 

de sentença tanto pelo rito da coação pessoal ( item a, de fl. 149), quanto 

pelo rito da expropriação patrimonial (item b de fl. 150), entretanto ambos 

os ritos nos mesmos autos não se cumulam, de modo que a parte 

exequente deverá optar pelo prosseguimento da ação somente sobre um 
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deles, inclusive, tal emenda já foi determinado à fl. 162.Destarte, intime-se 

novamente a parte exequente a esclarecer o pedido de cumprimento de 

sentença, indicando por qual rito deverá prosseguir a fase executiva, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequente 

retorno dos autos ao arquivo.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 102817 Nr: 9821-25.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - 

OAB:OAB/MT 19400-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUINALDO WAGNER 

ZANATTO - OAB:MT/7284-B

 Vistos em correição permanente.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada à fl. 105.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217336 Nr: 16540-13.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLLS, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado às fls. 51/52.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo termo de guarda 

e, por conseguinte, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114135 Nr: 6815-73.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDOW, EFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 262122 Nr: 4923-85.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o reconhecimento da procedência do pedido de reconhecimento e 

dissolução da união estável formulado na ação e, consequentemente, 

reconheço a união estável que existiu entre Solange Fernandes Barbosa e 

Marcos Ferraz da Silva, pelo período indicado na exordial, bem como 

decreto sua dissolução e, ainda, HOMOLOGO, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo de fls. 58/60 e 69, com as ressalvas do 

parágrafo anterior. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alíneas “a” e “b”, 

do Código de Processo Civil.Sem custas, vez que defiro o pedido de 

gratuidade da justiça à parte ré. Cada parte arcará com os honorários 

advocatícios de seu patrono.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265605 Nr: 6855-11.2016.811.0015

 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: EHDS, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos acerca da carta precatória 

juntada às fls. 49/50, oportunidade em que deverá realizar os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158200 Nr: 5371-34.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDLK, NMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PORTO DA SILVA 

IGNACIO - OAB:OAB/MT 18.939, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17.585-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em atenção à petição de fl. 101/102, intime-se pessoalmente o 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das 

prestações da obrigação alimentar vencida e as que se venceram no 

curso processual, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento judicial e, em especial, 

prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o 

débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução, em conformidade com o art. 528, “caput” e §

§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

2. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226777 Nr: 3781-80.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDSB

 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:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º, da CF/88, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Maria de Fátima José dos Santos Buczkoski e Paulo 

Cezar da Silva Buczkoski, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos 

termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 500,00 

(quinhentos reais). No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual 

defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais 

verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao respectivo Cartório de 

Registro Civil competente, nos termos do art. 32 da Lei n.º 6.515/77 e art. 

29, § 1º, alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei dos Registros Públicos. 

Anote-se a inexistência de bens e que o cônjuge virago voltará a usar o 

nome de solteira.Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228631 Nr: 4808-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR GANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º, da CF/88, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal Rosileide Porto Fontana Oliveira e 

Reginaldo Souza Oliveira, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial, bem como condeno o requerido a pagar alimentos aos filhos 

no importe de 70% (setenta por cento) do salário mínimo, mais metade das 

despesas extraordinárias, não acobertadas pela rede pública, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária informada na inicial. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, em R$ 500,00 (quinhentos reais). No entanto, em face da 

gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, 

do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 

3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação 

ao respectivo Cartório de Registro Civil competente, nos termos do art. 32 

da Lei n.º 6.515/77 e art. 29, § 1º, alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei 

dos Registros Públicos. Anote-se a inexistência de bens e que o cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira.Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 279179 Nr: 15499-40.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a certidão de fl. 40, decreto a REVELIA da parte 

requerida.

2. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos 

que entender cabíveis, sob pena de preclusão.

 3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264516 Nr: 6254-05.2016.811.0015

 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: DGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Recebo o pedido de fl. 28, como pedido de desistência e, por conseguinte, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238579 Nr: 11155-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDSS, MVDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Previamente a análise do pedido de citação por edital (fl. 36), determino 

a realização de buscas junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, 

visando a localização do atual endereço do executado Andre Oliveira 

Moraes.

2. Em sendo exitosa a pesquisa de endereço junto ao convênio SIEL, 

determino a citação do executado, nos termos da decisão de fl. 27.

 3. Caso reste infrutífera a pesquisa de endereço junto ao convênio SIEL, 

determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos moldes da decisão de fl. 27.

4. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste, sob pena de preclusão.

5. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Ao final, retornem-me os autos conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 262920 Nr: 5363-81.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMR, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS, EMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 
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OAB:16254/MT, MARIANA MARCOLIN KAISER - OAB:OAB/MT 19159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaderson Rosset - 

OAB:15129-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 05 de novembro de 2018, às 14h00min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, caso uma das partes sejam 

representadas por esta, e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162952 Nr: 10793-87.2011.811.0015

 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: AJS, ADLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS, DS, DS, DMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, declaro que Alana Jhenica Soares é filha biológica de 

Arcelino Sandrin e, por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos 

termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil 

reais). No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual defiro neste 

momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente, para que retifique o assento de nascimento da menor Alana 

Jhenica Soares, incluindo-se em seu registro o nome de seu pai, Arcelino 

Sandrin, e os nomes de seus avós paternos (fl. 11), passando a menor a 

se chamar Alana Jhenica Soares Sandrin, permanecendo inalterados os 

demais dados.Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267446 Nr: 8008-79.2016.811.0015

 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: KSB, LGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 05 de novembro de 2018, às 14h30min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, caso uma das partes sejam 

representadas por esta, e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266114 Nr: 7150-48.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMG, ECM, FPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra B. M. Muniz - 

OAB:OAB/MT 20339-O, ALINE EVELLIN MARCON - OAB:14.003/MT, 

Clarisse Odete Faccio Fronza - OAB:14.928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, 

NAYARA MOURA FEITOZA - OAB:OAB/MT.021.119O

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 05 de novembro de 2018, às 15h00min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, caso uma das partes sejam 

representadas por esta, e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259395 Nr: 3324-14.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA APARECIDA 

CASTILHO DE OLIVEIRA - OAB:MT 17.770-B

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 05 de novembro de 2018, às 13h30min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, caso uma das partes sejam 

representadas por esta, e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 227242 Nr: 4002-63.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBDS, BTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - 

OAB:MT- 17597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 Vistos em correição permanente.

1.Acolho o parecer Ministerial de fls. 68/69, intime-se a parte exequente 

para que em 05 (cinco) dias, forneça o cálculo atualizado e pormenorizado 

do valor total da dívida.

2. Após, intime-se pessoalmente o executado para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da obrigação alimentar vencida, prove que 

já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão em 

regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o débito 

alimentar compreenda alguma das 03 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, em conformidade com o art. 528, §§ 2º a 7º, do 

Código de Processo Civil.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205284 Nr: 7209-07.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMS, AJMS, RGM, VEM, AMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDSF

 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, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Primeiramente, intime-se a parte exequente para colacionar aos autos 

cálculo pormenorizado e atualizado do valor da dívida alimentar, 

considerando, precipuamente, o documento de fl. 80.

2. Após, intime-se pessoalmente o executado para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento das prestações da obrigação alimentar 

vencidas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu 

curso, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

caso o débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução, em conformidade com o art. 528, 

§§ 2º a 7º, do Código de Processo Civil.

3. Em seguida, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4. Em ato contínuo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198248 Nr: 1196-89.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGM, MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI - 

OAB:MT - 18.488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar em 05 (cinco) 

dias, juntando o referido acordo, informando se houve o cumprimento do 

mesmo, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito, conforme determinado à fl. 59.

2. Havendo manifestação, voltem-me conclusos.

3. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º).

4. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não manifestação 

encaminhando os autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002784-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002784-46.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM 

MEDICINA INTERNA LTDA EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. 

Inicialmente, realizo o levantamento dos valores bloqueados em favor de 

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop nos importes de R$ 666.049,66 

e R$ 2.375,39, em razão dos cancelamentos dos Alvarás Judiciais nº 

419147-1/2018 e nº 419150-1/2018 por “divergência entre autorizado e o 

titular da conta informada para crédito”. 2. Ainda, com relação ao Petitório 

de ID. 14261906, cumpre consignar que não houve “equívoco quanto à 

expedição” dos Alvarás Judiciais em favor da Exequente, ante a não 

“separação dos valores pertinentes à verba honorária dos patronos dos 

exequentes”, haja vista que referida “separação”, que “já vinha ocorrendo 

por esse juízo”, se dava a medida que o próprio Exequente postulava, 

previamente aos levantamentos, pela expedição dos Alvarás Judiciais de 

forma “separada” (ID. 13076239 e ID. 13076239), não existindo, nos autos, 

qualquer decisão que autorize, irrestritamente, a expedição de Alvarás 

Judiciais em favor do Exequente “sempre” por dedução da quantia a ser 

recebida pelo douto Constituinte, de modo que a expedição dos Alvarás 

Judiciais em ID. 14221784 ocorreu em conformidade à decisão liminar 

proferida no Agravo de Instrumento nº 1007566-73.2018.11.0000. Nesse 

sentido, diante da já autorização para levantamento dos valores dos 

referidos Alvarás, mediante assinatura eletrônica em 17/07/2018, não há 

que se falar em seu “cancelamento”. 3. Outrossim, intime-se a Exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição com 

identificador nº 14171095, sob pena de preclusão. 4. Após, retornem-se 

os autos conclusos para a prolação de decisão interlocutória. 5. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 13671 Nr: 250-84.1995.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA, JONAS HENRIQUE 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA 

- OAB:3968 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI - OAB:OAB/MT 19.724-O

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I - Diante do interesse manifestado pela parte Exequente às fls. 198-199 

em relação à adjudicação do bem penhorado (fls. 128), INTIMEM-SE os 

EXECUTADOS, com fulcro no artigo 876 do CPC/2015, para que se 

MANIFESTEM quanto ao pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 

877 do CPC/2015;

 II - HAVENDO IMPUGNAÇÃO, dê-se ciência à parte Exequente, pelo 

mesmo prazo;

III – Caso contrário, ORDENO a lavratura do AUTO de ADJUDICAÇÃO e, 

posteriormente, não havendo questões pendentes, a EXPEDIÇÃO da 

CARTA de ADJUDICAÇÃO pertinente, nos moldes do artigo 877 do 

CPC/2015;

IV – Por fim, DETERMINO que a presente “executio” prossiga em relação 

ao valor remanescente, de acordo com os CÁLCULOS ATUALIZADOS, 

aportados pelo Exequente em fls. 194;

V- Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 254854 Nr: 700-89.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO SOBRINHO, MILTON DIAS

 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:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 
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56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 87/106, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Salientando que a defensoria apresentou recurso de apelação conforme 

fls. 79/84, o qual é TEMPESTIVO, bem como as contrarrazões de fls. 

108/113 do Município de Sinop e 114/122 do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251610 Nr: 19131-11.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BELARMINA FERRAZ, APARECIDA DE FÁTIMA 

FERRAZ

 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 GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 34/56 e 60/67, sendo do Município de Sinop e do 

Estado de Mato Grosso, respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249791 Nr: 18169-85.2015.811.0015

 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: ELIÉLTON DE ARAÚJO GUARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 195/208, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 230162 Nr: 5691-45.2015.811.0015

 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: GERALDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., OBJETIVA 

CONCURSO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19.893-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: everson pranke louzada - 

OAB:76415, paulo luiz pereira - OAB:51771, PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 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.: 265997 Nr: 7086-38.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LOPES MOREIRA, REINALDO ELIAS 

MOREIRA

 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 conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 62/74, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166334 Nr: 1144-64.2012.811.0015

 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: EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, COMERCIO E INDUSTRIA 

TRIMARK LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 302/323, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192450 Nr: 14135-38.2013.811.0015

 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: MÁRIO CEREDA, MÁRIO SÉRGIO NANTES CEREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 39/57 e 61/68, sendo do Município de Sinop e do 

Estado de Mato Grosso, respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196854 Nr: 18561-93.2013.811.0015

 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: DANIEL TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 115/125, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Salientando que o Estado esteve com os presentes autos para se 

manifestar quanto a apelação do requerido município de fls. 91/104.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 197910 Nr: 932-72.2014.811.0015

 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: MARIA GUERRA DA SILVA, CÍCERA GUERRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 93/125, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 281969 Nr: 17042-78.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SOUZA DE SANTANA

 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:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 76/95, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Salientando que o recurso de apelação apresentado pelo requerente, 

conforme fls. 65/68, é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162789 Nr: 10608-49.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO REINEKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito, em razão da 

petição de fls. 114/116, a qual o Estado não se opõe ao pagamento de 

requisição de pequeno valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189697 Nr: 11122-31.2013.811.0015

 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: WILMAR JOÃO REBONATTO, ERILDE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que os presentes autos encaminhados ao TJMT, em 

razão do recurso de Apelação de fls. 95/108, o qual é TEMPESTIVO, bem 

como as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198656 Nr: 1535-48.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RIBEIRO, DEBORA ALVARENGA NAKANISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 183/196, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 268308 Nr: 8607-18.2016.811.0015

 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: CHARLES SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0, JOSÉ ROBERTO GOES - OAB:OAB/MT 20.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada em fls. 45/58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 275880 Nr: 13638-19.2016.811.0015

 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: CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEJUDH - SECRETARIA DE ESTADO DE 

JUSTIÇA E DIRETOS HUMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O

 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 autor, manifeste-se nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, em razão da certidão do 

oficial de justiça de fl. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251501 Nr: 19086-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA SERELI PELIZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY PRISCILA PAIVA 

FRUTUOSO BOGO - OAB:OAB/MT 18.402, MAIZA EMANUELY 

DALAZEM PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada em fls. 106/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264568 Nr: 6274-93.2016.811.0015

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS WAECHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada em fls. 17/30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213157 Nr: 13559-11.2014.811.0015

 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: LUCIANA RODRIGUES KNOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada em fls. 74/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 225670 Nr: 3178-07.2015.811.0015

 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: ROSENEIDE VIEIRA PINHO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 30/36, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 209883 Nr: 10898-59.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTIAGO RAMIREZ BARRETO - ME, 

SANTIAGO RAMIREZ BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls.88/107, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Salientando que o requerido Município de Sinop esteve com os presentes 

autos em carga e não se manifestaram quanto ao recurso de apelação 

apresentada pelo requerente conforme fls. 81/87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246355 Nr: 16077-37.2015.811.0015

 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 VALDIR FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 78/83, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203070 Nr: 5423-25.2014.811.0015

 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: FLAVIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 81/85, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 13671 Nr: 250-84.1995.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA, JONAS HENRIQUE 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA 

- OAB:3968 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI - OAB:OAB/MT 19.724-O

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AOS EXECUTADOS NA PESSOA DE SEU 

ADVOGADO, COMO SEGUE:VISTOS EM CORREIÇÃO. I - Diante do 

interesse manifestado pela parte Exequente às fls. 198-199 em relação à 

adjudicação do bem penhorado (fls. 128), INTIMEM-SE os EXECUTADOS, 

com fulcro no artigo 876 do CPC/2015, para que se MANIFESTEM quanto 

ao pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 877 do CPC/2015; II - 

HAVENDO IMPUGNAÇÃO, dê-se ciência à parte Exequente, pelo mesmo 

prazo;III – Caso contrário, ORDENO a lavratura do AUTO de 

ADJUDICAÇÃO e, posteriormente, não havendo questões pendentes, a 

EXPEDIÇÃO da CARTA de ADJUDICAÇÃO pertinente, nos moldes do artigo 

877 do CPC/2015;IV – Por fim, DETERMINO que a presente “executio” 

prossiga em relação ao valor remanescente, de acordo com os 

CÁLCULOS ATUALIZADOS, aportados pelo Exequente em fls. 194;V- 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251195 Nr: 18903-36.2015.811.0015

 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: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCON MUNICIPAL DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão da contestação 

apresentada em fls. 67/75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193027 Nr: 14753-80.2013.811.0015
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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: JURANDIR RUFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 98/102, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159698 Nr: 7016-94.2011.811.0015

 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: CLAUDIO CARLOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR 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 “Diante do OFÍCIO de fls. 68, INTIME-SE o 

Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE 

precisamente sobre o OFÍCIO de fls. 68 e DOCUMENTOS de fls. 69-75.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181543 Nr: 2463-33.2013.811.0015

 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: JANETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 113/117, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 237843 Nr: 10652-29.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que decorreu o prazo sem que a parte requerida, 

apresentasse contestação, embora devidamente citada conforme fls.23/v, 

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.: 261090 Nr: 4336-63.2016.811.0015

 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: PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 75/82, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240285 Nr: 12164-47.2015.811.0015

 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: VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 52/61, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193688 Nr: 15459-63.2013.811.0015

 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: ADRIANA IZABEL PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 139/144, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Salientando que o requerido Município de Sinop esteve com os presentes 

autos em carga e não se manifestaram quanto ao recurso de apelação 

apresentada pelo requerente conforme fls. 122/137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261091 Nr: 4337-48.2016.811.0015

 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: PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 77/83, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Salientando que o requerido Município de Sinop esteve com os presentes 

autos em carga e não se manifestaram quanto ao recurso de apelação 

apresentada pelo requerente conforme fls. 71/78.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252630 Nr: 19665-52.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALTIVO ARAÚJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODOGENS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEOVANA 

MARIANO LEONI, para devolução dos autos nº 19665-52.2015.811.0015, 

Protocolo 252630, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270506 Nr: 10095-08.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO PEREIRA DE SOUSA

 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, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 63/71 e 109/127, sendo do Município de Sinop e do 

Estado de Mato Grosso, respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247836 Nr: 17006-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE TEREZINHA ROCKEMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 Certifico que transladei cópia da sentença de fls. 28/32, dos autos 

247836 e juntei-a aos autos de código 178787.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168562 Nr: 3532-37.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR GOMES PAIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA ALEXANDRE RAMOS - 

OAB:MT-15044 -B

 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 requerente, no prazo de 

dez dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito, 

a respeito da decisão de fls. 185/190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 168562 Nr: 3532-37.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR GOMES PAIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA ALEXANDRE RAMOS - 

OAB:MT-15044 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 159-162, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 

487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO a parte IMPUGNADA ao 

PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO 

dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) 

sobre o VALOR da CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto 

às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO, desde já, 

os CÁLCULOS apresentados às fls. 177-183 e DETERMINO o quanto 

segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor da parte EXEQUENTE para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI ESTADUAL 

nº 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, 

devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do 

Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito” 

(art. 1º, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 

3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade 

na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao 

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual 

IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007301-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE FISCHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO)

MAYARA REINEHR FAGANELLO OAB - MT25343/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007301-26.2018.8.11.0015 AUTOR: ADEMIR JOSE FISCHER RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS o 

REQUERIDO não cumpriu o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que 

TRATA-SE de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA, por meio da qual a Parte Requerente objetiva a 

disponibi l ização o exame CINEANGIOCORONARIOGRAFIA 

(“CATETERISMO”), além de outros procedimentos que se mostrem 

necessários, em especial tais como exames médicos, remédios, eventuais 

cirurgias, internação em UTI, UTI móvel, etc. O PEDIDO de ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA foi deferido no Plantão Judiciário em 22.07.2018, 

na qual DETERMINOU “aos Requeridos que providenciem no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, A REALIZAÇÃO DO EXAME DENOMINADO 

CINEANGIOCORONARIOGRAFIA (“CATETERISMO”), devendo ainda 

realizar os demais procedimentos que se fizerem necessários, às 

expensas do Poder Público, (...)”. ENTRETANTO, em ID. Num. 14346747 - 

Pág. 1 a 4, o Requerente informa o descumprimento da decisão liminar, 

pugnando pelo bloqueio judicial nas contas dos Requeridos a fim de 

disponibilizar “UTI Móvel: Para realizar o transporte do Autor que se 

encontra internado em UTI na cidade de Lucas do Rio Verde até a cidade 

de Sinop-MT; o exame de CINEANGIOCORONARIOGRAFIA 

(“CATETERISMO”), bem como, DIÁRIAS EM UTI. II – Assim, para que não 

haja maiores dissabores e sobretudo risco de se agravar a saúde da 

parte Autora, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO 

GROSSO, devendo ser efetivado no valor do MENOR ORÇAMENTO 

apresentado, qual seja, “HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - INTERCOR”, no 

valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) + R$ 3.162,50 (três mil 

cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) totalizando o 

montante de R$ 6.426,50 (seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e 

cinquenta centavos), juntado ao ID. Num. 14346786 - Pág. 1 e Num. 

14346868 – Pág. 1, bem como, "LIFE CARE", no valor de R$ 4.000,00 
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(quatro mil reais), juntado ao ID. Num. 14362554 - Pág. 1. Assim, em razão 

da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em apreço, a presente 

MEDIDA é dotada de CELERIDADE e SENSATEZ, a fim de resguardar bem 

maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a URGÊNCIA do 

caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE os respectivos PRESTADORES, para 

que realize o exame de CINEANGIOCORONARIOGRAFIA 

(“CATETERISMO”), bem como disponibilize o TRANSPORTE em UTI MÓVEL 

trajeto Lucas do Rio Verde – Sinop, ressaltando que, APÓS a 

P R E S T A Ç Ã O  d o  S E R V I Ç O ,  c a b e  a o  T E R C E I R O 

PARTICULARE/PRESTADORE carrear aos autos a DESCRIÇÃO 

PORMENORIZADA do PROCEDIMENTO e apresentar NOTA FISCAL dos 

HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados no procedimento, 

juntamente com o número da conta, para que seja feita a LIBERAÇÃO DE 

VALORES. Obviamente, consideram-se como BALIZADOR, os 

ORÇAMENTOS previamente APRESENTADOS nos autos (ID. Num. 

14346786 - Pág. 1; Num. 14346868 – Pág. 1 e ID. Num. 14362554 - Pág. 1), 

mas também há ponderação sobre eventuais alterações que podem 

ocorrer quando da efetivação do(s) serviço(s). Cobra relevo CONSIGNAR 

que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em 

LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos EXCEPECIONAIS e 

JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO PORMENORIZADO, as 

internações serão aceitas em APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO 

PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o APORTE da 

NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. IV – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO e ALVARÁ JUDICIAIS. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia 

desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

MARCIELEN GARCIA SANTOS OAB - MT22589/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001736-52.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ALDINO LOPES DOS SANTOS 

REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA., EDITORA GLOBO S/A Vistos, etc. I – 

Em atenção ao princípio do contraditório, INTIME-SE o autor para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE acerca dos EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos em ID. 14274588, requerendo, ao final, o que 

entender de direito, sob pena de preclusão; II – Após, concluso para 

ulteriores deliberações. 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: 1004777-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA CARRARA DE ABREU (REQUERENTE)

ELIAS BERNARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA DAMASCENO DA ROSA LUCARELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004777-56.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELIAS BERNARDO DOS 

SANTOS, FABIOLA CARRARA DE ABREU REQUERIDO: ISABELA 

DAMASCENO DA ROSA LUCARELLI Vistos, etc. Diante do certificado em 

mov. id. n° 13850432, em atenção aos princípios que regem o Juizado 

Especial, mormente a simplicidade e conciliação, torno sem efeito a 

sentença extintiva proferida em mov. id. n° 13870837 e determino que seja 

designada nova data para audiência de conciliação. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 26 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RENATA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010359-83.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CLAUDIA RENATA SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as 

partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que de direito para prosseguimento do feito; Ultrapassado o aludido prazo, 

não havendo manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já 

autorizado o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010797-85.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO)

ALINE COSTA MAGALHAES FEISTAUER OAB - MT0014931A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013364-50.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR BOEIRA VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ROLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011024-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO GOMES DE CASTRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002517-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CLODOALDO DE OLIVEIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARVALHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012626-62.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR GARCIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012738-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROLIM DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL ROSA FRANCA MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012048-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - MT0019729A 

(ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001338-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUBER SACHETTI DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011175-70.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.C. GUIMARAES & CIA LTDA (EXECUTADO)

PAULO CAMARGO GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005833-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010649-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000690-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS ROQUE CRUVINEL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010247-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON SOARES DE BRITO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007002-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMELI BATISTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010633-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON BRITO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010633-47.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ELTON BRITO RIBEIRO 

REQUERIDO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA Vistos, 

etc. Em atenção ao petitório de Mov. 12154898, EXPEÇA-SE OFÍCIO para a 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, solicitando as providências necessárias, 

com fito de transferir o montante depositado pela executada SBF 

COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA , consoante comprovante 

de mov. n.º 3706685, para a conta bancária indicada pelo exequente em 

mov. n.º 12154898, ENCAMINHANDO à este Juízo cópia da transação, no 

prazo mais exíguo possível. Ultimada esta providência, INTIME-SE o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 26 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011078-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIA MARCIA CAETANO MAIA SANT ANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013073-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - MT0019729A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARITANA AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010947-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010947-90.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS SERGIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que já foi expedido o Alvará Eletrônico 

para levantamentos de valores em favor da parte Exequente, consoante 

documento de Mov.14029612. Com efeito, não havendo mais diligências a 

serem cumpridas, determino o ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e 

anotações estilares. Às providências. SINOP, 26 de julho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007336-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS SANTOS TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. JOSE DE OLIVEIRA LOURENCO COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007336-83.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE DOS SANTOS 
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TRINDADE REQUERIDO: M. JOSE DE OLIVEIRA LOURENCO COMERCIO - 

EPP Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 

15 (quinze dias) juntando comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil (por exemplo, contrato de aluguel), uma 

vez que a comprovação da residência é essencial à aferição de 

competência do Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima 

fixado, junte o extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome 

encontra-se negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da 

inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

26 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007438-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C LEHMEN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007438-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANO APARECIDO 

GOMES REQUERIDO: A. C LEHMEN - ME Vistos, etc. I - Intime-se o autor 

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 de tutela; Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 26 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007434-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI RIBEIRO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007434-68.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ARI RIBEIRO DE FARIAS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. I - 

Intime-se o autor 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 de tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 26 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009169-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCISCO CANDIDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008228-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA TEREZINHA FUMAGALI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005988-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DO AMARAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTON SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012273-22.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALBERTO KELM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CLEIDES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA SAMPAIO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)
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Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010338-78.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE FREITAS COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.TASSO-ARTIGOS ESPORTIVOS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005464-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DHELYSSON HENRIQUE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de ação indenizatória proposta 

por DHELYSSON HENRIQUE VARGAS em face de APPLE COMPUTER 

BRASIL LTDA e outro. Alega a parte autora que adquiriu um aparelho 

celular junto à segunda Requerida e fabricado pela primeira Requerida. 

Discorre que o aparelho apresentou vício, foi encaminhado à assistência 

técnica, mas devolvido sem o devido conserto por tratar-se de suposto 

mau uso (aparelho foi molhado, segundo o laudo). Pois bem. Nesta senda 

é importante ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

reclamante afirma que o vício decorre de problema de fabricação, 

enquanto a Requerida apresenta Laudo Técnico discorrendo tratar-se de 

mau uso do produto. O Reclamante não apresentou contraprova do Laudo 

Técnico. Destarte, para verificação conclusiva de tal fato é necessário a 

realização de perícia, o que vai contra ao permissivo da Lei 9.099/95. No 

caso em tela emerge a necessidade de se apurar os fatos narrados por 

meio de perícia técnica. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo 

especializado, o que DEVE ser declarado de ofício, tendo em vista que se 

trata de matéria de ordem pública, nos termos do art. 64, § 1º, do Novo 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fulcro no artigo 51, inciso II 

da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, isto sem resolução de 

mérito, pela flagrante incompetência deste Juizado para processar e julgar 

a presente demanda. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005464-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DHELYSSON HENRIQUE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de ação indenizatória proposta 

por DHELYSSON HENRIQUE VARGAS em face de APPLE COMPUTER 

BRASIL LTDA e outro. Alega a parte autora que adquiriu um aparelho 

celular junto à segunda Requerida e fabricado pela primeira Requerida. 

Discorre que o aparelho apresentou vício, foi encaminhado à assistência 

técnica, mas devolvido sem o devido conserto por tratar-se de suposto 

mau uso (aparelho foi molhado, segundo o laudo). Pois bem. Nesta senda 

é importante ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

reclamante afirma que o vício decorre de problema de fabricação, 

enquanto a Requerida apresenta Laudo Técnico discorrendo tratar-se de 

mau uso do produto. O Reclamante não apresentou contraprova do Laudo 

Técnico. Destarte, para verificação conclusiva de tal fato é necessário a 

realização de perícia, o que vai contra ao permissivo da Lei 9.099/95. No 

caso em tela emerge a necessidade de se apurar os fatos narrados por 

meio de perícia técnica. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo 

especializado, o que DEVE ser declarado de ofício, tendo em vista que se 

trata de matéria de ordem pública, nos termos do art. 64, § 1º, do Novo 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fulcro no artigo 51, inciso II 

da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, isto sem resolução de 

mérito, pela flagrante incompetência deste Juizado para processar e julgar 

a presente demanda. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005464-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DHELYSSON HENRIQUE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de ação indenizatória proposta 

por DHELYSSON HENRIQUE VARGAS em face de APPLE COMPUTER 

BRASIL LTDA e outro. Alega a parte autora que adquiriu um aparelho 

celular junto à segunda Requerida e fabricado pela primeira Requerida. 

Discorre que o aparelho apresentou vício, foi encaminhado à assistência 

técnica, mas devolvido sem o devido conserto por tratar-se de suposto 

mau uso (aparelho foi molhado, segundo o laudo). Pois bem. Nesta senda 

é importante ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

reclamante afirma que o vício decorre de problema de fabricação, 

enquanto a Requerida apresenta Laudo Técnico discorrendo tratar-se de 

mau uso do produto. O Reclamante não apresentou contraprova do Laudo 

Técnico. Destarte, para verificação conclusiva de tal fato é necessário a 

realização de perícia, o que vai contra ao permissivo da Lei 9.099/95. No 

caso em tela emerge a necessidade de se apurar os fatos narrados por 

meio de perícia técnica. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo 

especializado, o que DEVE ser declarado de ofício, tendo em vista que se 

trata de matéria de ordem pública, nos termos do art. 64, § 1º, do Novo 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fulcro no artigo 51, inciso II 

da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, isto sem resolução de 

mérito, pela flagrante incompetência deste Juizado para processar e julgar 

a presente demanda. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCRATES ALVES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT0020619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO JOSE SOARES (REQUERENTE)

SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SULPEN INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO OAB - MT0018402A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009470-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON AUGUSTO PHILIPPSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIZMAC COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI (REQUERIDO)

RMAC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCANTONIO OAB - SP180586 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012292-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDI TAQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA AMORIM RIPOL OAB - MT21682/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010222-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, 

procedo com a INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s) para 

comparecer(em) à audiência de CONCILIAÇÃO designada na sede do 

Juizado Especial, para a data 10/09/2018 às 14hrs00min. Quinta-feira, 26 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005980-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005980-53.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEONIR DA ROSA 

REQUERIDO: EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO Vistos, etc. Da análise 

atenta do feito, verifico que aportou aos autos a devolução do AR de 

citação do requerido, constando como “mudou-se” (ID. 14197522), razão 

pela qual o requerente, através do petitório retro, pugna pela citação via 

telefone do requerido com a consequente redesignação da audiência 

conciliatória, uma vez que reside na comarca de Sorriso-MT. À vista disso, 

considerando que nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o pleito autoral, ao passo 

que DETERMINO: I - CITE-SE o requerido VIA TELEFONE, nos números 

indicados pelo autor em ID. 14392266; II – Restando frutífera a citação, 

DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme 

critérios e pauta deste Juizado e INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada; III – Caso em que, infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE o 

requerente a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção; Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. SINOP, 26 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010222-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, 

procedo com a INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s) para 

comparecer(em) à audiência de CONCILIAÇÃO designada na sede do 

Juizado Especial, para a data 10/09/2018 às 14hrs00min. Quinta-feira, 26 

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: 8013309-02.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 487 de 552



NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste nos autos, requerendo o que for de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDENISE FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. RECEBO 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 83634 Nr: 1095-96.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FRIGERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA SOLETTI, JAQUIMAR ROBERTO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Vistos, etc.

I – CUMPRA-SE o item 2 do despacho de fls. 120, no sentido de INTIMAR a 

exequente, a fim de que se manifeste acerca da resposta aos ofícios 

acostado aos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito;

 II – Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam-me os autos concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 75391 Nr: 3788-87.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO ANTONIO RHODEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDINORTE - CENTRO DE REABILITAÇÃO 

AUDITIVA - AMM COM. APAR. E ACES. AUDITIVOS, CRISTINA FRACARO 

CLEMENTE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:MT - 

6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GUSTAVO 

PINHEIRO POLÔNIO (FALECIDO) - OAB:7186-B

 Vistos, etc.

I – DEFIRO o petitório de fls. 291, cumpra-se conforme requerido pelo 

autor.

II – Ademais, CUMPRA-SE o despacho de fls. 290.

Às providências. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RENATA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010359-83.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CLAUDIA RENATA SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as 

partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que de direito para prosseguimento do feito; Ultrapassado o aludido prazo, 

não havendo manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já 

autorizado o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006051-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO LIMA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007956-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE HORTENCIO DOS SANTOS (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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004448-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON ALTAMIR ANTUNES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001708-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta 

de interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. É incontroverso nos 

autos que o autor fora negativado por suposto débito com a Reclamada. 

Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o 

apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização da 

requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome 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). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome do autor nos cadastros de restrição 

ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva 

exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário natural do 

ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo 

autor, não carecendo, portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista 

dos elementos probatórios constantes dos autos, restando provada a 

inserção indevida do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, 

não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, 

por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor da condenação por 

dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério 

matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a 

paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar 

ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um 

efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no 

futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo 

comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim 

leciona: “Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 

levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do 

dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode 

negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 

compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de 

dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que 

repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A 

dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na 

percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu 

Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas 

Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 
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vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO MARCONDES MOZOROVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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. 

PRELIMINAR No que tange à preliminar de adequação do polo passivo, em 

razão da Operação de Incorporação da sociedade EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A., pela empresa CLARO S.A, 

DETERMINO seja RETIFICADO o polo passivo da demanda, para que 

conste a empresa CLARO S.A. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a 

parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer relação 

comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o 

tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros e informações comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida 

em favor da parte Autora. 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: 1013804-97.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS FRUBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não haver qualquer débito 

pendente 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 histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes bem como dois 

débitos pendentes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes 

de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação pois não trouxe o Requerente 

documentos que comprovem o pagamento das parcelas que deram azo à 

negativação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 258,12 (duzentos e 

cinquenta e oito reais e doze centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003019-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIRANDA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

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 SENTENÇA Processo: 

1003019-13.2016.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO MIRANDA DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 11415963 dos autos, sendo expedido 

o alvará eletrônico de Id. 14280776 para a liberação do valor. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

ARQUIVEM-SE e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 26 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002411-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAISS ALMEIDA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002411-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LAISS ALMEIDA CAETANO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13878438 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 26 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013692-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA OAB - MT6752/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013692-31.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANO COLACO DA 

SILVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13820122 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO SINOP, 26 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENIR SCARDUA BALASTRELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA AMORIM RIPOL OAB - MT21682/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que a autora insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas debitadas em sua conta corrente, desse modo, pugna pela 

declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos 

valores pagos e indenização por danos morais. A primeira reclamada, por 

ocasião da defesa, assevera sua ausência de culpa no fato versado nos 

autos, bem como, alega a inexistência de dano moral, eis que a 

contratação foi realizada pelo próprio demandante. A segunda reclamada 

alega, em síntese, ilegitimidade passiva. Em relação à preliminar de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA da segunda Reclamada para responder aos 

termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, que não é 

responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor da requerente, 

ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código de Defesa 

do Consumidor, possibilita que o consumidor escolha em face de quem 

pretende demandar, ou mesmo, demande em face de todos os envolvidos 

na relação consumerista, entre os quais a eventual condenação será 

cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que: “Art. 7º 

(omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: 

“(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os responsáveis 

pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço 

mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009) Posto isso, 

REJEITO A PRELIMINAR ventilada pela Reclamada e passo a analisar o 

mérito. É incontroverso nos autos que fora debitado por diversos meses 

mensalidades por suposta relação jurídica com a primeira Reclamada. 

Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar se houve 

contratação, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial extrato de faturas, na 

qual consta os descontos debitados mensalmente em sua conta corrente. 

Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência de relação jurídica 

motivo da cobrança. 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 contrato e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como inexistente a relação jurídica entre as 

partes. Verifico que a consumidora comprovou devidamente a existência 

do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade da requerida. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ignorando, 

assim, as disposições do art. 333, II, do CPC. Insta consignar que não há 

como exigir do autor a demonstração de que não contratou os serviços, 

eis que, trata-se de PROVA NEGATIVA, sendo que, com os meios e 

recursos inerentes a reclamada terá como produzir as provas pertinentes. 

Aplica-se, portanto, o artigo 42, § único, do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo a consumidora cobrada em quantia indevida ter a 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, sendo no 

caso, o valor debitado em conta até o efetivo cancelamento dos 

descontos. No que tange aos alegados danos morais, acompanho o 

entendimento jurisprudencial, de que a cobrança de serviços não 

contratados constitui abuso de direito, superando ao mero transtorno. 

Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à necessidade 

da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, 

valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada 

sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são 

lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos 

da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São 

aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ.(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 
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pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), se não consegue reverter à situação da 

parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, bem como, para DETERMINAR que a Ré se 

abstenha de efetuar descontos na conta da Autora e ainda, para 

condenar as requeridas ao pagamento de repetição do indébito em dobro 

referente aos valores cobrados indevidamente o que perfaz a importância 

de R$2.532,26 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e seis 

centavos), com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do 

desembolso, e juros legais a contar da citação, e por fim, para condenar 

as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 

1% ao mês, a partir da data do evento danoso, por consequência, julgo 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012311-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUVER LUCIANO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002736-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDERSON THIAGO TAVARES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005914-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE LEMANSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY MARILIA ZANDONA (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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 155926 Nr: 3082-31.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CIQUEIRA DE LIMA, VALDENI OLIVEIRA 

DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Desta feita, constata-se que o processo está tramitando regularmente e, 

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 EDER CIQUEIRA DE LIMA e 

VALDENI OLIVEIRA DA SILVA.No mais, prossiga-se na expedição do 

necessário para realização do ato outrora designado nos 

autos.Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 240023 Nr: 12028-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JUNIOR SILVA, JOSÉ MILTON DA 

SILVA FILHO, LUIZ SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Vistos, Inicialmente, ante o teor do ofício nº 087/2018/Gab1ªPjCrim/Sinop, 

acostado à fl. retro, redesigno a Sessão de Julgamento dos acusados 

pelo Tribunal do Júri desta comarca para o dia 05/03/2019, às 08h30min.

(...)Posto isso, nos termos do art. 316 c/c 319, ambos do Código de 

Processo Penal, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor 

dos acusados ADRIANO JUNIOR SILVA, JOSÉ MILTON DA SILVA FILHO e 

LUIZ SANTOS VIEIRA, mediante o cumprimento das medidas cautelares 

abaixo descritas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 275654 Nr: 13503-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADERSON HENRIQUE FARIAS, CLEITON DE 

SOUZA ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Desta feita, constata-se que o processo está tramitando regularmente e, 

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 MADERSON HENRIQUE 

FARIAS e CLEITON DE SOUZA ANTONIO.No mais, intime-se a Defesa do 

réu Maderson, via DJE, para se manifeste nos termos do art. 422 do CPP. 

Após, volvam-me os autos imediatamente conclusos.Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226810 Nr: 3804-26.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO CORDEIRO VITOR, SANDRO LEE DA 

SILVA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRO LEE DA SILVA BENTO, Cpf: 

05629171692, Rg: 1756368-2, Filiação: José Bento e Rosana da Silva 

Bento, data de nascimento: 31/10/1978, brasileiro(a), natural de 

Londrina-PR, solteiro(a), programador, Telefone (066) 3540-1380. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que nos dias 23,25,26,28,29 e 31 do mes de 

agosto, nos dias 01,04,06,09,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28 e 30 

do mes de setembro, bem como nos dias 01,03,04,06, e 09 do mes de 

outubro, todos no ano de 2013, no estabelecimento comercial, "Posto 

Modelo", localizado na BR 163, setor industrial, nesta cidade e comarca de 

sinop-MT, os denunciados, consciente da ilicitude e reprovabilidade de 

suas condutas, em coatoria e mediante abuso de confiança, substrairam, 

par ambos, por diversas vezes, nas mesmas condições de tempo, modo e 

local, coisas alheias moveis, no valor de aproximado de R$ 23.000,00, 

pertecentes a vitima Posto Modelo, consoante boletim de ocorrencia de fls.

Despacho: Ação Penal - Código Apolo 226810.Vistos.Diante do teor das 

certidões às fls. 283, 292, 300 e 305, da manifestação do Ministério 

Público à fl. 306, bem como da impossibilidade de manter contato com os 

numerais indicados à fl. 11 (não existe), determino a citação do acusado 

Sandro Lee da Silva Bento por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do 

artigo 361, do CPP, com as observâncias do artigo 365 do mesmo código.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 19 de julho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 249612 Nr: 18042-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GIL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT- 17597

 Ação Penal - Código Apolo 249612

Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado (fl. 

127), pois tempestivo, o que foi certificado à fl. 130.

Intime-se o recorrente e, após, dê-se vista ao recorrido para, no prazo 

legal, apresentarem, respectivamente, suas razões e contrarrazões, nos 

termos do artigo 600, do Código de Processo Penal.

Após, certifique-se a regularidade do feito, nos termos do artigo 346, da 

CNGC e, na sequência, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso interposto.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop, 16 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 271895 Nr: 10997-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HONORIO DE ARAÚJO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:215010

 Ação Penal - Código Apolo 271895

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 70/76, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP, pois 

os fundamentos nela trazidos se confundem com o mérito da ação e serão 

analisados em momento oportuno.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de agosto de 

2018, às 13h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado (fl. 66).
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Requisitem-se os policiais militares.

Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas às fls. 1-C e 75, devendo 

constar no mandado que deverão trazer os seus documentos de 

identificação no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 04 de dezembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 226810 Nr: 3804-26.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO CORDEIRO VITOR, SANDRO LEE DA 

SILVA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Ação Penal - Código Apolo 226810.

Vistos.

Diante do teor das certidões às fls. 283, 292, 300 e 305, da manifestação 

do Ministério Público à fl. 306, bem como da impossibilidade de manter 

contato com os numerais indicados à fl. 11 (não existe), determino a 

citação do acusado Sandro Lee da Silva Bento por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do artigo 361, do CPP, com as observâncias do artigo 

365 do mesmo código.

Conforme disposto no parágrafo único do artigo 396, do CPP, o prazo para 

a defesa (art. 396, parágrafo único) começará a fluir a partir do 

comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.

Uma vez citado por edital, se não comparecer o acusado, nem constituir 

advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, contados a partir do primeiro dia útil após o prazo assinalado 

no edital de citação.

Expeça-se o necessário e, após, certificando-se a citação e o 

não-comparecimento, desmembrem-se os autos em relação ao acusado 

Sandro Lee da Silva Bento, juntando-se nos autos desmembrados cópia 

também desta decisão e, na sequência, dê-se ciência ao representante 

ministerial.

No mais, tendo em vista que o advogado indicado pelo acusado Adelmo à 

fl. 283, embora intimado, não apresentou resposta à acusação (fl. 298), 

intime-se o acusado, pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

constitua novo patrono ou indique a necessidade de ser assistido pela 

Defensoria Pública.

Se indicado advogado particular, intime-o para apresentar resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias. Acaso negativo ou havendo a 

informação acima citada (necessidade de Defensor Público), nomeio, 

desde já, o nobre Defensor Público, para tal mister, devendo o Cartório 

enviar, independentemente de nova conclusão, os autos àquela 

Defensoria.

Cumpra-se.

Sinop, 21 de fevereiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 310794 Nr: 15118-95.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12.736 MT, 

REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:702B-MT

 Carta Precatória - Código Apolo 310794

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição das 

testemunhas Gustavo Muller de Podesta, Severiano F. Pontes Junior, 

Wanderlei Rodrigues de Sousa e Orlando Guimarães da Silva.

Designo o dia 21 de novembro de 2018, às 13 horas para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as testemunhas.

Intimem-se os advogados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 25 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313139 Nr: 16491-64.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO DOS REIS, Cpf: 08971328908, 

Rg: 14080109, Filiação: Marizete Fernandes dos Reis e Francisco Geraldo 

dos Reis, data de nascimento: 05/08/1993, brasileiro(a), natural de Terra 

Roxa-PR, solteiro(a), operad. maquinas, Telefone 9638-3458. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que no dia 10 de junho de 2016, á 00h30min, na 

Avenida das Sibipirunas, Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o 

denunciado Rodrigo dos Reis, consciente da ilicitude e reprovabilidade de 

sua conduta, conduziu veículo autromotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de alcool, bem como desobedeu ordem 

legal de funcionario publico, consoante boletim de ocorrência (fls 03/04) 

auto de constatação de embriaguez (fl. 05) e depoimentos trestemunhais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 19 de junho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 259036 Nr: 3099-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO CLAUDIR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 Certifico e dou fé que a Advogada DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA, 

fica devidamente intimada à apresentar nestes autos, resposta à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)dias.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 271093 Nr: 10498-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEILSON DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 
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1.691 da CNGC/MT, que intimo o advogado do réu para, em 05 dias, 

apresente justificativa nestes autos, nos termos da decisão de f. 38/38v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 271093 Nr: 10498-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEILSON DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 Processo Executivo de Pena nº 10498-74.2016.811.0015 (Cód. 271093)

Reeducando: Vandeilson de Souza Matos.

Vistos em correição.

Cuida-se de processo executivo de pena privativa de liberdade de 01 (um) 

ano e 08 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) 

dias-multa, convertida em duas restritivas de direito, quod vide sentença 

proferida em 08.9.2014 (fls. 11/16).

Não obstante, da leitura da sentença, constata-se que o Juízo prolator 

fixou duas penas restritivas de direito consistentes na prestação de 

serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo Juízo das 

Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação para 

cada pena.

Todavia, considerando que compete ao juízo da execução determinar a 

forma de cumprimento da pena restritiva de direito, mercê do artigo 66, V, 

“a”, da LEP, mostra-se mais adequado, razoável e proporcional, que as 

penas restritivas de direito sejam de natureza distintas, considerando a 

diversidade do rol estabelecido no artigo 43 do Código Penal.

Diante disso, com fundamento no artigo 66, V, “a”, da Lei nº 7.210/84, 

determino que o reeducando cumpra as duas penas restritivas de direito 

fixadas pelo juízo da condenação, da seguinte maneira:

a) Prestação de serviço, com periodicidade de 01 (uma) hora diária, ao 

Conselho da Comunidade de Sinop, pelo tempo da condenação (01 ano, 03 

meses e 26 dias – já considerada a detração), com início imediato, 

devendo o horário, a forma e natureza do trabalho ser definida pelo atual 

Diretor Executivo do Conselho da Comunidade de Sinop/MT, que deverá 

remeter ao juízo, mensalmente, relatório circunstanciado das atividades do 

condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou 

falta disciplinar (art. 150 da LEP);

b) Prestação pecuniária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor 

do Conselho da Comunidade de Sinop/MT, mediante depósito/transferência 

bancária para a conta corrente nº 23.093-6, agência 4270-6, do Banco do 

Brasil, no prazo de 30 (trinta) dias após a intimação desta decisão;

Intime-se o reeducando, pessoalmente, para comparecer ao Conselho da 

Comunidade de Sinop e dar início ao cumprimento das penas.

Concomitantemente, com fundamento no artigo 118, § 2º da LEP, determino 

a intimação pessoal do reeducando para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar justificação acerca dos fatos noticiados no Ofício nº 229/2018 

(f. 32) e na cópia da denúncia (fls. 35/36).

Decorrido o prazo, sem que o reeducando constitua advogado e 

apresente sua justificação, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública 

para o seu mister.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se e intimem-se.

Sinop/MT, 25 de maio de 2018.

Mario Augusto Machado

 Juiz de Direito

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 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.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006299-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. E. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853/O (ADVOGADO)

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. M. E. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 01 (um) salário mínimo, 

devidos a partir da citação, devendo ser descontado da folha de 

pagamento do requerido e depositado, todo dia 10 de cada mês, na conta 

da genitora das menores (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). III- Oficie-se ao 

empregador do requerido requisitando: a- informações acerca do salário 

ou vencimentos fixos e variáveis do requerido, a fim de instruir os autos 

até a data marcada para a audiência, sob as penas previstas no art. 22 da 

Lei 5478/68; b- que proceda aos devidos descontos e depósitos dos 

alimentos na conta bancária indicada. Conste no ofício o número do RG e 

CPF da representante legal das menores. IV- Cite-se o requerido, no 

endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 04/09/2018, às 13:30 

horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que 

o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência 

e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado 

ao requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 

695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Considerando as circunstâncias e os fatos 

narrados no pedido inicial, os quais não fornecem elementos suficientes 

para a concessão do pleito liminar, visando ainda evitar reiteradas 

mudanças bruscas da situação fática consolidada a surtir grandiosos 

efeitos na vida pessoal da menor em mero juízo sumário de cognição, 

postergo a análise do pedido de guarda e direito de visitas para depois de 

produzida a perícia técnica. IX– Assim, dentro do poder geral de cautela, 

previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo Psicológico 

e Social no domicílio das requerentes e da parte requerida, sem prévio 

aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições econômicas, 

higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para criação e 

educação das crianças. Em laudo circunstanciado. Prazo dez (10) dias. X- 

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 99, § 3º do CPC/2015. XI- Notifique-se o Ministério Público. XII- 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006374-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. C. A. (REQUERENTE)

M. G. A. (REQUERENTE)

M. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA RAGNINI OAB - MT0007834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. D. S. C. (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, 

os quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 
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liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal do menor 

em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido para 

depois de produzida a perícia técnica. III– Assim, dentro do poder geral de 

cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio dos requerentes e da parte requerida, 

sem prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para 

criação e educação da criança. Em laudo circunstanciado. Prazo dez (10) 

dias. IV- Cite-se a requerida, no endereço constante na inicial, intimando-a, 

no mesmo ato, para audiência de conciliação que designo para o dia 

04/09/2018, às 14:00 horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. 

Intime(m)-se. V- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, assegurado à requerida o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do 

CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015. VIII- Notifique-se o Ministério Público. IX- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004595-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. A. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

T. P. A. D. S. (REPRESENTADO)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, 

os quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal do menor 

em mero juízo sumário de cognição e; analisando os argumentos 

despendidos pela requerente a fim de justificar o pedido, verifico que não 

estão presentes os requisitos necessários e autorizadores a conceder a 

vindicada tutela, posto que não restou demonstrada a ocorrência de 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da 

demora da prestação jurisdicional, razão pela qual, postergo a análise do 

pedido para depois de produzida a perícia técnica. Ademais, leciona o 

artigo 1.634, inciso VII do Código Civil que "compete a ambos os pais, 

qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder 

familiar, que consiste em, quanto aos filhos: {...} representá-los judicial e 

extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e 

assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes 

o consentimento ". Deste modo, o fato do requerente ter apenas a guarda 

de fato do menor não obsta a representação. III– Concernente aos 

alimentos, ao serem fixados devem respeitar ao binômio possibilidade x 

necessidade, procurando dividir a responsabilidade entre os genitores, de 

acordo com as necessidades do menor e as possibilidades dos pais e, 

considerando inexistir provas dos rendimentos auferidos pelo requerido, 

embora conste em sua qualificação como técnico eletricista, Arbitro os 

alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do SALÁRIO 

MÍNIMO, devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de 

cada mês, diretamente à representante legal do(a) autor(a) e/ou creditado 

em sua conta (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). IV- Ademais, dentro do poder 

geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de 

Estudo Psicológico e Social no domicílio da requerente e do requerido, sem 

prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para 

criação e educação do menor. Em laudo circunstanciado, prazo: 10 (dez) 

dias. V- Cite-se o requerido, no endereço constante na inicial, intimando-o, 

no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que designo para o 

dia 6/9/2018, às 15h00m(Horário Oficial de MT), nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. VI- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). VII- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015. VIII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. IX- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. X- Notifique-se o 

Ministério Público. XI- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 99330 Nr: 8814-08.2006.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SANDRA GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODIL PAES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA GONÇALVES DE 

ARRUDA - OAB:20310/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Considerando que a petição de fls. 436/437 está desprovida de qualquer 

documentação que comprove o seu conteúdo, determino a intimação da 

subscritora de referida peça para que, no prazo de 5(cinco)dias, a instrua 

com documentos a comprovar sua alegação.

II- Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, volte-me concluso.

III- Cumpra-se, expedindo-se o necessáro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 87525 Nr: 9272-59.2005.811.0002

 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: CLOVIS GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RUTH GOMES DA COSTA, 

ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, EDILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:13279-E, SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O comprovante de quitação do imposto de transmissão causa mortis 

encontra-se às fls. 305/306; 325/352; 356/379.

As certidões negativas de débito com a Fazenda Pública Municipal (fls. 

428/430; 500/501), Estadual (fls. 431/433 e 496/497) e Federal (fl. 

498/499), foram devidamente juntadas.

Certidão de inexistência dos testamentos aportou às fls. 437/438.

HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha (fls. 405/411; 412/426; 487/487-verso e 

492/493), destes autos de inventário, dos bens deixados por Ruth Gomes 

da Costa e Francisco Gomes da Silva (fls. 17 e 18), atribuindo aos nele 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

Expeçam-se Formais de Partilha e, se for o caso, notifique-se a Fazenda.

 Eventuais custas remanescentes (fl. 55) pelos interessados.

 Cumpridas as diligências e procedidas as anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 289668 Nr: 9233-18.2012.811.0002

 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: RAMDM, CRDCMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I- Recebi hoje.

II – Processo sentenciado.

 III – Indefiro o pedido de fls., 34/36, esclarecendo a parte que custas 

processuais é distinta de emolumentos e taxas do respectivo cartório de 

registro.

III- Intime-se.

III- Cumpra-se, após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 328424 Nr: 24741-67.2013.811.0002

 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: VNSE, ACN, ADFS, TCDF, DMSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIASE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:OAB/MT5943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA MORAES DE LIMA - 

OAB:5.943/O

 Vistos em correição.

I- Recebi hoje.

II- Defiro a manifestação do Ministério Público às fls., 167.

III – Adote Sr. Gestor as providencias pertinen-tes.

IV – Intime-se.

V - Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 383847 Nr: 1301-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVDC, DCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte executada acima identificada, 

devidamente INTIMADA a manifestar sobre a penhora levada a efeito 

sobre o veículo FIAT/UNO MILLE SMART, Placa IJT2782, em nome do 

proprietário MARCOS ANTONIO DE SOUZA, conforme extrato de restrição 

do Renajud, LAVRANDO-SE O AUTO DE PENHORA CORRESPONDENTE E 

A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, BEM COMO A AVALIAÇÃO DO BEM. 

PROCEDER AINDA, A INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, PARA QUERENDO, 

REQUERER A SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO POR DINHEIRO. NO 

MESMO ATO DEVERÁ SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO 

DA PENHORA "ON LINE", CUJO EXTRATO DE BLOQUEIO ENCONTRA-SE 

NOS AUTOS.

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.: 110875 Nr: 6532-60.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 242892 Nr: 3974-13.2010.811.0002

 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: MAURICIO DE CANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SCARRANARO DE CANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Interditanda acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01), 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.: 326849 Nr: 23174-98.2013.811.0002

 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: ROBERTO GOMES DOS SANTOS, TALISSA GIGLIO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Junior Queiroz Luz - 

OAB:23787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR CÓPIA DA CERTIDAO DE 

NASCIMENTO DE TALISSA GIGLIO DOS SANTOS, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

PARA CONFECÇÃO DO MANDADO DE INSCRIÇÃO DE INTERDIÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 427117 Nr: 25738-79.2015.811.0002

 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: TMDJS, EJDS, FJDS, MASO, CDSF, IDSR, CJDS, AJDS, 

SDJS, SJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de inventário

Código : 427117

Vistos.

I - Defiro o pedido de fls., 106.

II – Aguarde-se a regularização processual.

III - Intime-se.
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IV - Cumpra-se.

Várzea Grande 25 de julho de 2018

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001515-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUCARIS TAQUES PEREIRA (REQUERENTE)

ZILMA RIBEIRO TAQUES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

MANOEL RIBEIRO TAQUES NETO (REQUERENTE)

ZENILDA DE AGUIAR BRANDAO TAQUES (REQUERENTE)

JOENIL RIBEIRO TAQUES (REQUERENTE)

EDNO TAQUES DE LUCENA (REQUERENTE)

ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO (REQUERENTE)

SILMA RIBEIRO DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT0005950S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY DA SILVA DALTRO (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001515-40.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À parte Autora para manifestação. Várzea Grande/MT, 26 de 

julho de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000884-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. C. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1000884-96.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Ao Advogado da Parte 

Autora para impugnar no prazo legal. Várzea Grande/MT, 26 de julho de 

2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006959-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. O. P. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

LIDIANNE MARQUES FERREIRA OAB - 931.439.071-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. U. P. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006959-88.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 12839893), no tocante aos 

alimentos ao filho menor de idade. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de 

custas, eis que defiro a AJG ao requerido (Id. 12839893 ). Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 16 de Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007746-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. D. S. O. (AUTOR)

I. D. S. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA LUCIA DE OLIVEIRA OAB - 038.564.641-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. P. (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007746-20.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

13172838). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Isento de custas (Id. 10905508). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 16 de Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008644-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. F. J. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. P. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008644-33.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação Divórcio Litigioso c/c Guarda. Em consulta ao PJE verificou-se 

que tramita perante a 3ª Vara de Família e Sucessões desta comarca, 

Ação de Guarda nº 1001512-22.2017.8.11.0002 envolvendo as mesmas 

partes deste feito, distribuída perante o Juízo da 3ª Vara de Família na data 

de 06/03/2017, sendo proferida decisão indeferindo o pedido de guarda no 

dia 12/12/2017. Verifica-se ainda, que no Estudo de Psicossocial a 

genitora das crianças, ora requerida, encontra-se em liberdade 

condicional e residindo com a autora daquela ação e seus filhos, bem 

ainda que a guarda dos infantes foi indeferida à bisavó materna. Dessa 

forma, de todo recomendado a reunião dos processos para evitar 

decisões conflitantes, determino a imediata remessa dos autos ao Juízo da 

3ª Vara de Família desta comarca. Intime-se o autor, por Advogado e o 

Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de Julho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000717-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LUCIANO DE PINHO FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CAROLINE HERANI WENDPAP OAB - MT18993/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURINEIDE MIRANDA DA SILVA (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. 1000717-79.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Intimem-se 

as partes interessadas, através de seus patronos, para manifestar 

acerca do valor da pensão alimentícia, eis que em audiência de conciliação 

fora mencionado, somente, a conta bancária da genitora das infantes. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de Julho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes
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 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

 Certifico que, designo o dia 10/setembro/2018 13horas para a realização 

da audiência de conciliação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 288841 Nr: 8313-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDC, SANDRA REGINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Práticas Juridicas da 

UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 292356 Nr: 12309-50.2012.811.0002

 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: LHRDF, GCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - 

OAB:6960/MT, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 

9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 12309-50.2012.811.0002.

Código nº. 292356.

 VISTOS etc.

Apense-se o presente feito ao Processo nº. 10251-40.2013.811.0002 – 

Código nº. 314020.

Em seguida, ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 25 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 375009 Nr: 23043-89.2014.811.0002

 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: APM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonia Rosana Perin - 

OAB:11.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELY RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:22.546

 VISTOS etc.Trata-se de processo em fase de cumprimento de 

sentença.A respeito da partilha de bens insuscetíveis de divisão cômoda, 

dispõe o art. 2.019, do Código Civil:Art. 2.019. Os bens insuscetíveis de 

divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente 

ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, 

partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem 

adjudicados a todos.§ 1o Não se fará a venda judicial se o cônjuge 

sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem lhes seja adjudicado o 

bem, repondo aos outros, em dinheiro, a diferença, após avaliação 

atualizada.§ 2o Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, 

observar-se-á o processo da licitação.O dispositivo também deve ser 

aplicado na partilha de bens entre vivos, ainda que fale em cônjuge 

sobrevivente e partilha decorrente de inventário (...), artigo 1.117, inciso II. 

2. Diante da discordância quanto ao preço ofertado por um dos 

condôminos, mesmo que no exercício de seu direito de preferência em 

adquirir a quota do outro, impõe-se a alienação judicial para se estabelecer 

iguais condições de terceiro ao condômino. Negritei.3. O fato de ter sido 

decretada a revelia, ante a intempestividade da contestação, não induz, 

por si só, a procedência do pedido, devendo ser observados pelo 

magistrado os ditames legais e as provas constantes dos autos. 4. 

Recurso  desprov ido .TJDF -  APC:  20140610132414  DF 

0006094-57.2012.8.07.0006, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de 

Julgamento: 25/02/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 12/03/2015 . Pág.: 243. (Disponível em www.tjdft.jus.br - Acesso em 

data de 07/03/2018 às 14 horas e 20 minutos).Observe a prerrogativa 

prevista no art. 212, § 2º, do CPC.Intimem-se as partes, por suas 

Advogadas.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 25 de Julho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 228667 Nr: 8825-32.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHAF, APAF, SAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADS, KADS, SAF, MGDC, MCDS, MCDS, 

EDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que, tendo em vista determinação de fls. 166, e infromação de 

fls. 167, intimei no dia 25/julho/2018 Às 18;30min a Sra Sirlei Alves Ferreira 

que deverá comparecer no dia 18/agosto/2018 às 7horas acompanhadas 

do menores para proceder a coleta do material para o exmae de DNA, 

informou que o Sr Arnaldi dos Santos irmão do suposto pai esta 

trabalhando fora da cidade mas que comprometeu em entrar em contato 

com para infrmar da realziação do Exame

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 228667 Nr: 8825-32.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHAF, APAF, SAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADS, KADS, SAF, MGDC, MCDS, MCDS, 

EDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que, tendo em vista determinação de fls. 166, e informação de 

fls. 167, intimei no dia 25/julho/2018 às 18h30min a Sra Sirlei Alves Ferreira 

que deverá comparecer no dia 18/agosto/2018 às 7horas acompanhadas 

do menores para proceder a coleta do material para o exmae de DNA, 

informou que o Sr Arnaldo dos Santos irmão do suposto pai (falecido) esta 

trabalhando fora da cidade mas que comprometeu em entrar em contato 

com o mesmo para informar a data para realização do Exame

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 402123 Nr: 12458-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGFDQ, MFDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9390
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Polizei - OAB:19.636

 CERTIFICO QUE, com fundamento no art. 203, parágrafo 4º do N.C.P.C., 

em face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos 

autos, encaminho-o à Defensoria Publica, para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 418449 Nr: 21234-30.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDBD, JFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 VISTOS etc.

 Diante do pagamento integral do valor da execução, conforme informado 

pela parte exequente às fls. 121/122, e, em consonância com o parecer 

do Ministério Público de fls. 124, JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o 

processo de execução em epígrafe, com fundamento no art. 924, inciso II, 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Condeno a executada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º do mesmo 

artigo.

Expeça-se alvará de soltura em favor da executada, se por outro motivo 

não estiver presa.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 20 de Junho de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008986-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DYNAIR ALVES DE SOUZA OAB - MT4902/O-O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1008986-44.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à intimação 

das partes para, no prazo de 5(cinco) dias, efetuarem o pagamento "pro 

rata" dos valores indicados em Cálculo Judicial sob ID14394452 e juntarem 

comprovante nos autos. VÁRZEA GRANDE, 26 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria 

SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008986-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DYNAIR ALVES DE SOUZA OAB - MT4902/O-O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1008986-44.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à intimação 

das partes para, no prazo de 5(cinco) dias, efetuarem o pagamento "pro 

rata" dos valores indicados em Cálculo Judicial sob ID14394452 e juntarem 

comprovante nos autos. VÁRZEA GRANDE, 26 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria 

SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004667-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. P. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. K. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 1004667-96.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Não é possível a cumulação da ação de curatela com divórcio, 

partilha de bens, guarda e alimentos. Intime-se para manifestação e para 

trazer aos autos o comprovante de renda, para análise do pedido de AJG, 

mesmo porque o patrimônio a partilhar alcança R$ 750.000,00. Cumprida a 

emenda, volva-me os autos concluso para as demais apreciações. Ciência 

ao Ministério Público. Intime-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES Juíza de Direito em 

Substituição Legal SEDE DO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 60072 Nr: 5698-96.2003.811.0002

 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: ALMIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AVELINA MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Parzianello - OAB:16819, 

João Virgílio Sobrinho do Nascimento - OAB:3112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo da suspensão do feito, impulsiono os 

autos à parte autora para manifestação em 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 437398 Nr: 5349-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRDO, VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo da suspensão do feito, impulsiono os 

autos à parte autora para manifestação em 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 283531 Nr: 2406-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCBDO, DFDB, CG, MLDO, CDAL, DIGDO, 

CMDO, DCSDO, DSDO, LAMDO, KCMG, JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:MT 10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:OAB/MT 4.903
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo da suspensão do feito, impulsiono os 

autos à parte autora para manifestação em 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 391570 Nr: 6301-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRBDS, KJBDS, NBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo da suspensão do feito, impulsiono os 

autos à parte autora para manifestação em 05 (cinco)dias.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004166-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAILANE BORDINHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004166-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAILANE BORDINHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001845-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o 

laudo pericial

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006453-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

DAVID MARQUES DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006453-78.2018.8.11.0002. 

AUTOR: DAVID MARQUES DE FIGUEIREDO, NEUZA AUXILIADORA DE 

FIGUEIREDO RÉU: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA 

GRANDE 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. 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 

26/09/2018, às 11:00 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 o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006121-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA PEREIRA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006121-14.2018.8.11.0002. 

AUTOR: GEORGINA PEREIRA DA CONCEICAO RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela Antecipada para determinar que a ré autorize o procedimento 

cirúrgico bariátrico necessário, recebo-o na forma do 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 
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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. Da 

análise dos autos, verifico mediante declaração médica na Id. nº 

14222598, que a parte autora alegou em sua inicial ter sido diagnosticada 

com obesidade Severa, IMC 37kg/m², que vem lhe causando vários riscos 

a sua saúde, sendo hipertensa, hiperinsulinemia, hipercolesteromia, além 

do tratamento ortopédico em patologia articular em seu joelho. A autora 

solicitou autorização da ré para o procedimento cirúrgico (conforme 

sugerido no documento da (Id. nº14222529,14222532, 14222537), 

contudo, foi negada autorização para realização de cirurgia bariátrica pela 

parte ré, sob o fundamento de não ter atendido os requisitos a DUT, 

conforme documento juntado às. Da análise da hipótese dos autos à luz 

dos preceitos da legislação consumerista e civil, vez que, como já 

amplamente reconhecido, as restrições de direito devem estar expressas, 

legíveis, claras e em consonância com os ditames legais e demais termos 

contratuais. Isto porque, as cláusulas contratuais que limitam ou impeçam 

as obrigações assumidas pelas operadoras de plano de saúde, em 

especial as que o consumidor adere sem a possibilidade de a elas se 

opor, constantes nos contratos de adesão, devem ser interpretadas em 

conformidade com os princípios da boa-fé e da equidade, nos termos do 

artigo 51 do CDC, ou seja, da forma mais favorável e de modo a não 

colocar em risco a própria natureza e finalidade do contrato. In casu, a 

conduta da ré ao criar dificuldades para autorização da cirurgia bariátrica, 

desconsiderando a prescrição médica e o estado de saúde da autora, 

afronta à legislação que rege a matéria, bem como as normas 

consumeristas, sendo evidente a falha na prestação de seu serviço, nos 

termos do art. 14 do CDC. Flagrante também, a afronta ao princípio da boa 

-fé objetiva, que deve nortear todas as relações jurídicas, ante a ausência 

de previsão expressa capaz de evitar que o beneficiário seja 

surpreendido com a negativa de cobertura do plano de saúde em 

determinadas situações, mormente, em momentos como o dos autos, de 

evidente fragilidade. Ademais, é certo que como mitigação à 

obrigatoriedade de respeito aos alegados prazos, tem-se o art. 12, V c e 

art. 35-C da Lei 9656/98, os quais, sem fixar prazo, tratam da 

obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de urgência ou 

emergência, verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a 

vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, 

nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas 

as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de 

que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V – quando 

fixar períodos de carência: c) prazo máximo de vinte e quatro horas para 

cobertura dos casos de urgência e emergência. Art. 35-C . É obrigatória a 

cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos 

os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente caracterizado em declaração do médico assistente (grifo nosso); 

II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais 

ou de complicações no processo gestacional; III – de planejamento familiar. 

Saliente-se, portanto, que as carências contratuais somente devem ser 

aplicadas quando não for o caso de urgência ou emergência. Outrossim, o 

caput do artigo 5º da Constituição da República dispõe que o direito à vida 

constitui garantia fundamental de todos, e aqui o que se persegue é o 

princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado como direito 

fundamental, no inciso III do artigo 1º da Carta Magna. Dessa forma, resta 

comprovado nestes autos, à prova inequívoca, primeiro requisito 

autorizador da medida. Por fim, tenho que a verossimilhança das 

alegações tem por base o direito à vida e à saúde, capituladas na Carta 

Magna com cláusulas pétreas, às recentes alterações sofridas na 

legislação específica dos planos de saúde, tais como a Lei n.º 9.656/98 e, 

especialmente, ao Código de Defesa do Consumidor (art. 39), que entendo 

aplicável à espécie, bem como a possível quebra da boa-fé objetiva por 

parte das rés, o que só será confirmado com a decisão de mérito, mas já é 

suficiente para o deferimento da medida. Vejamos o que diz a 

jurisprudência sobre o tema em tela: (TJ-PR - APL: 12394182 PR 

1239418-2 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 

13/11/2014, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1527 17/03/2015) 

CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. "AÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

CLÁUSULA CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL 

C/C DANOS MORAIS" JULGADA PROCEDENTE. OPERADORA DE PLANO 

DE SAÚDE QUE SE RECUSA A CUSTEAR CIRURGIA BARIÁTRICA 

(REDUÇÃO DE ESTÔMAGO) AO ARGUMENTO DE QUE A AUTORA NÃO 

PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO PROCEDIMENTO. 

RECUSA INJUSTIFICADA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. RECURSOS 

DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO DA RÉ QUERENDO A REFORMA DA 

SENTENÇA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA, PEDINDO A MAJORAÇÃO 

DOVALOR DOS DANOS MORAIS. AUTORA QUE TEM IMC (ÍNDICEDE 

MASSA CORPORAL) IGUAL A 37,35 KG/M² (OBESIDADEEM GRAU II) E 

APRESENTA DIVERSAS CO-MORBIDADES, PREENCHENDO TODOS OS 

REQUISITOS AUTORIZADORESPREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 1766/05, 

DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, E ACOLHIDOS PELA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA DA RÉ. 

CIRURGIA COBERTA PELO PLANO. OBRIGATORIEDADE DE ARCAR COM 

OS CUSTOS DA OPERAÇÃO. DANOS MORAIS. A RECUSA JUSTIFICADA 

NA COBERTURA DA CIRURGIA CAUSA DANO MORAL, SEGUNDO 

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO 

(r$ 5.000,00) AQUEM DO MÍNIMO PRECONIZADO PELO STJ. MAJORAÇÃO 

PARA O MÍNIMO PRECONIZADO (R$ 7.000,00). HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 

PERCENTUAL ADEQUADO E MANTIDO. Tendo a autora apresentado IMC 

igual a 37,35 Kg/m², comorbidades decorrentes de sua obesidade, e ainda, 

atendido aos demais requisitos constantes da Resolução nº 1766/05, do 

Conselho Federal de Medicina, e acolhida pela Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Bariátrica, injustificada é a recusa da ré em custear a cirurgia 

bariátrica por ela requerida. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou 

entendimento pacífico no sentido de que a recusa indevida pela operadora 

de plano de saúde em custear tratamento aos seus segurados gera dano 

moral, Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE Num. 14222413 - Pág. 13 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/l istView.seam?

nd=18071716202054200000013959432 Número do documento : 

18071716202054200000013959432 Página14 devendo a indenização 

variar entre sete e cinqüenta mil reais (REsp nº 907718/ES). 3. 

Considerando que no caso a recusa injustificada da ré não acarretou 

maiores prejuízos à autora, pois realizada sem grande demora, em razão 

de liminar concedida nos autos de Medida Cautelar, deve a indenização 

ser majorada para R$ 7.000,00, quantia esta que o STJ entende mínima 

para casos como o presente. 4. Em que pese a matéria discutida tenha 

sido exclusivamente de direito, dispensando a realização de audiência e 

autorizando o julgamento antecipado da lide, a fixação dos honorários 

advocatícios na ação principal em 20% sobre o valor da condenação 

encontra-se coerente com o bom trabalho do patrono da autora e com a 

longa duração do processo, razão pela qual é mantida. APELAÇÃO DA RÉ 

DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO. Como se vê, a 

jurisprudência é pela cobertura da cirurgia bariátrica pelo plano de saúde. 

Além disso, em 13 de janeiro de 2016 o Conselho Federal de Medicina 

publicou lista de comorbidades que podem levar a indicação para 

realização da cirurgia bariátrica, dentre elas, expôs que os pacientes 

maiores de 65 anos podem realizar a cirurgia desde respeitadas as 

condições gerais e após avaliação risco/benefício. No caso em tela, é 

cristalino verificar que houve total avaliação do risco/benefício pelo corpo 

clínico. DIANTE DISSO, nos termos do art. 39 do CDC e art. 12 da Lei n.º 

9.656/98, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para determinar que a ré 

autorize o procedimento cirúrgico bariátrico em favor da autora, conforme 

solicitação de Id. nº 14222537), no prazo de 72 horas. Para cumprimento 

da medida, fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, 

pelo prazo de 30 dias. Expeça-se o competente mandado. 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 05/09/2018, às 18:00horas, 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 o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 
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de 15 (quinze) dias, a iniciar a 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, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande - MT, 25 de julho de 

2018. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006360-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MIKNOW SEBASTIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FAUSTINO DE OLIVEIRA OAB - CE26843 (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 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006360-18.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JOSUE MIKNOW SEBASTIAO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar a abstenção do corte 

de energia, bem como a suspensão dos valores cobrados, recebo-o na 

forma do 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. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos vejo que o autor é possuidor da UC nº 66/776418-6 e que o 

requerido emitiu as faturas de Consumo conforme demostrado no relatório 

da (Id. 14331686) referentes aos meses de maio/2018 no valor R$ 

1.008,85, junho/2018: valor de R$ 152,94, junho/2018. O artigo 39 do 

Código de Defesa do Consumidor deixa claro, no parágrafo 10, que é 

considerada como prática abusiva elevar sem justa causa os preços de 

produtos e serviços. As alegações constantes da peça inicial se mostram 

verossímeis, autorizando que se possa deduzir a lógica dos fatos no 

sentido da configuração do defeito no serviço, consubstanciado, na 

cobrança de valor indevido, a partir da verificação de irregularidade no 

medidor, apurada unilateralmente pelo réu. Cumpre esclarecer que a 

Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 72, entre outras 

providências a serem tomadas ao se constatar a ocorrência de 

irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante no inciso I, mas 

também das medidas previstas nos incisos II e III, que determinam que a 

concessionária deve promover perícia técnica, a ser realizada por terceiro 

legalmente habilitado, e implementar outros procedimentos necessários à 

fiel caracterização da irregularidade. Neste caso a Energisa atua em 

desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do cliente, pagamento 

de suposta multa por irregularidade em sua unidade consumidora, 

mediante perícia realizada de forma unilateral pelo réu. A princípio, cumpre 

ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre o fornecedor de energia 

elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo possível a interrupção da 

continuidade da prestação do serviço nos casos de inadimplência do 

consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 456, de 29 de 

novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo não pode 

ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público tem outros 

meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de meios 

coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor a 

pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante da 

controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - Que as ENERGISA 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, se abstenha de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 

6/776418-6, e caso já tenha procedido ao corte, QUE PROMOVA AO 

IMEDIATO RELIGAMENTO, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

500,00 reais. II -Determino ainda, que o réu providencie o cancelamento 

das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa 

referente aos valores indicados na ID.14331686, em razão da discussão 

judicial quanto à validade de sua cobrança. Deve à parte, no entanto, 

continuar com o pagamento de suas faturas normalmente e mensalmente, 

devendo o réu fornece-lhe o necessário. Após, cite-se o réu, querendo 

levantarem o depósito, ou em recusa, apresentar contestação. Em que 

pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 29/08/2018, às 

17:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se 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).Desde já, defiro o pedido de inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora, por tratar-se de relação de consumo e ser a 

parte hipossuficiente. Por se tratar de medida de urgência, determino que 

seja cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, expedindo-se o 

necessário ao seu cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006381-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LEMES DE MORAES (RÉU)

SUPERMERCADO DE MORAES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006381-91.2018.8.11.0002. 

AUTOR: PLENA COMERCIAL LTDA RÉU: SUPERMERCADO DE MORAES 

LTDA - ME, GILSON LEMES DE MORAES Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 29/08/2018, às 18:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 
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partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006251-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO TAVARES PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-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 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006251-04.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: VALDIVINO TAVARES PIMENTEL REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar a abstenção do corte 

de energia, bem como a suspensão dos valores cobrados, recebo-o na 

forma do 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. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos vejo que o autor é possuidor da UC nº 6/118485-9 e que o 

requerido emitiu uma fatura de Recuperação de Consumo (Id. 14274025, 

14274045,14274060), no valor de R$ 474,94, mês abril/2018, mês 

maio/2018 valor R$ 465,88 e junho/2018, no valor de 1.113,44. O artigo 39 

do Código de Defesa do Consumidor deixa claro, no parágrafo 10, que é 

considerada como prática abusiva elevar sem justa causa os preços de 

produtos e serviços. As alegações constantes da peça inicial se mostram 

verossímeis, autorizando que se possa deduzir a lógica dos fatos no 

sentido da configuração do defeito no serviço, consubstanciado, na 

cobrança de valor indevido, a partir da verificação de irregularidade no 

medidor, apurada unilateralmente pelo réu. Cumpre esclarecer que a 

Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 72, entre outras 

providências a serem tomadas ao se constatar a ocorrência de 

irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante no inciso I, mas 

também das medidas previstas nos incisos II e III, que determinam que a 

concessionária deve promover perícia técnica, a ser realizada por terceiro 

legalmente habilitado, e implementar outros procedimentos necessários à 

fiel caracterização da irregularidade. Neste caso a Energisa atua em 

desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do cliente, pagamento 

de suposta multa por irregularidade em sua unidade consumidora, 

mediante perícia realizada de forma unilateral pelo réu. A princípio, cumpre 

ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre o fornecedor de energia 

elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo possível a interrupção da 

continuidade da prestação do serviço nos casos de inadimplência do 

consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 456, de 29 de 

novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo não pode 

ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público tem outros 

meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de meios 

coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor a 

pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante da 

controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - que as ENERGISA CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, se abstenha de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 

6/118485-9 e caso já tenha procedido ao corte, QUE PROMOVA AO 

IMEDIATO RELIGAMENTO, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

500,00 reais. II -Determino ainda, que o réu providencie o cancelamento 

das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa 

referente aos valores indicados nas ID. (Id. 14274025, 

14274045,14274060), em razão da discussão judicial quanto à validade de 

sua cobrança. Por se tratar de medida de urgência, determino que seja 

cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, expedindo-se o necessário ao 

seu cumprimento. Deve a parte, no entanto, continuar com o pagamento de 

suas faturas normalmente e mensalmente, devendo o réu fornece-lhe o 

necessário. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

05/09/2018, às 15:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se 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).Desde já, defiro o pedido de inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora, por tratar-se de relação de consumo e ser a 

parte hipossuficiente. Por se tratar de medida de urgência, determino que 

seja cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, expedindo-se o 

necessário ao seu cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006516-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN PALMEIRAS BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006516-06.2018.8.11.0002. 

AUTOR: DORIVAN PALMEIRAS BARROS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 
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pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. O Novo Código de Processo Civil, positiva de forma muito 

objetiva onde e quando será aplicada a prestação jurisdicional mais 

efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a Mediação têm sido 

destacadas como importantes instrumentos para solução rápida e pacífica 

dos conflitos. Partindo dessa premissa, os processos de Cobrança de 

Seguro DPVAT, são enviados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania para realização de audiência de conciliação, onde a parte é 

submetida à perícia médica a fim de medir o grau de suas lesões no intuito 

de chegarem a um denominador comum e transigirem. No entanto, da 

análise do último relatório disponibilizado pelo Centro de Conciliação 

(09.03.2017), noto que dos 72 (setenta e dois) processos encaminhados 

ao Mutirão, somente em 01 (um) deles a seguradora ofereceu proposta de 

acordo, argumentando, que para apresentação de proposta, necessária 

seria a comprovação do pedido administrativo. A exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo pela seguradora como condição para a 

apresentação de proposta de acordo, a meu ver, foge da função social da 

respectiva solenidade, porque além de se discutir o mérito, afronta o art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Nesse sentido, deixo de encaminhar os 

processos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

determinando que a audiência de conciliação/mediação seja realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 

125/2010 do CNJ. Para tanto, com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 12/09/2018, às 

08:30 horas, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 316031 Nr: 12383-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDE VANIA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ELGER, ADILSON JUSTINO BATISTA, 

DISTRIBUIDORA GUAPORÉ LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658

 Processo nº 12383-70/2013 (Cód. 316031)

Vistos...

Já decorrido há muito o prazo de suspensão requerido às fls. 60, intime-se 

a embargante pela Imprensa Oficial e pessoalmente para promover o 

andamento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 25 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 316029 Nr: 12381-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO BRASILEU ESTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ELGER, ADILSON JUSTINO BATISTA, 

DISTRIBUIDORA GUAPORÉ LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658

 Processo nº 12381-03/2013 (Cód. 316029)

Vistos...

Já decorrido há muito o prazo de suspensão requerido às fls. 57, intime-se 

a embargante pela Imprensa Oficial e pessoalmente para promover o 

andamento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 25 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 382333 Nr: 239-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO RODRIGUES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415/O, OLÁVIO JOSÉ DA SILVA - OAB:13991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO APOLINÁRIO - 

OAB:20535/O

 mpulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do Oficial de justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 348886 Nr: 14981-60.2014.811.0002

 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: ISRAEL GOMES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE RAMOS BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RUBINA PEDRO 

PASSARE - OAB:14.499 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:OAB/MT 9.097

 Trata-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS proposta por ISRAEL GOMES DA 

CRUZ, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de GISELE 

RAMOS BESSA, também qualificada, que, em síntese, informa e pleiteia o 

seguinte:

Proferida sentença na primeira fase, reconhecendo a obrigação da ré à 

prestação de contas quanto aos atos de administração da empresa Bessa 

e Cruz Ltda. – ME, a ré assim o fez às fls. 63/74.

Intimado a manifestar-se sobre as contas o autor quedou-se em silêncio, 

vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo esta ação antecipadamente por entender desnecessária dilação 

probatória, além do que o autor não se insurgiu quanto às contas 

prestadas pela ré.

DAS CONTAS

Condenada a dar contas da administração da empresa Bessa e Cruz 

Ltda.–ME a ré assim procedeu às fls. 64/74, indicando receitas e 

despesas e que a empresa apresenta um saldo devedor de R$ 2.857,00, 

que não se refere à situação do art. 552, do NCPC.
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Ainda que a ré não tenha feito acompanhar de documentos e recibos, 

tenho que, pelo fato do autor não se irresignar quanto às contas, 

inclusive, sequer se manifestou, deixou demonstrada sua concordância.

Isso porque, conforme disposto no art. 551, § 2º, do NCPC , acaso o autor 

não concordasse com as contas, deveria impugnar as contas da ré, o que 

não fez.

Logo, tenho por boas as contas apresentadas pela ré, eis que, ante a 

inércia do autor, aparentam espelhar a situação da empresa que em autor 

e ré são sócios.

DIANTE DISSO, DOU COMO BOAS AS CONTAS PRESTADAS PELA RÉ, 

razão pela qual RESOLVO O MÉRITO, JULGANDO EXTINTA ESTA AÇÃO 

DE EXIGIR CONTAS.

Já fixados honorários advocatícios na sentença da primeira fase (fls. 

60/62), assim como, determinada à ré o pagamento das custas 

processuais, por força do princípio da causalidade, deixo de novamente 

arbitrar tais verbas.

Esta sentença é publicada no seguinte enderenço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 340894 Nr: 8632-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ELGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO OLSSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Processo nº 8632-41/2014 (Cód. 340894)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo requerente/impugnante 

contra a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, em 

específico, honorários advocatícios, por entender que, por tratar-se de 

Impugnação à Assistência Judiciária não há sucumbência, ante a natureza 

de incidente processual.

A despeito da então redação da Lei n.° 1.060/50 dispor que contra a 

decisão que acolher ou denega a impugnação do benefício ser impugnado 

pela parte mediante sentença, o que, portanto, traria o caráter de ato 

sentencial a essas arguições – que são, de fato, incidente processual –, o 

atual Código de Processo Civil, ao alterar a citada lei e dispor seus 

arquivos no bojo do CPC, pacificou o tema, de forma que a arguição 

passou a ser arguida na contestação como matéria preliminar – ou arguida 

a qualquer tempo como incidente processual.

Consequentemente, não possuindo qualquer caráter de sentença, tão 

pouco, sendo questionada a decisão final por apelo, mas Agravo de 

Instrumento, não há mais dúvidas de que é incabível a fixação de 

honorários sucumbenciais, o que deve levar ao acolhimento da tese do 

requerente.

Consigno, outrossim, que o requerido sequer se manifestou quanto aos 

Embargos.

Assim, ACOLHO os Embargos Declaratórios de fls. 29/31 para, em caráter 

infringente, afastar a condenação do requerente ao pagamento de 

honorários de sucumbência em favor do requerido.

Decorrido o prazo recursal, ao arquivo com as devidas baixas.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande–MT, 25 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 327885 Nr: 24225-47.2013.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ELGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO BRASILEU ESTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12069/MT, MARIA CECILIA PRANDINE 

MOLEIRO - OAB:OABMT16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO BRASILEU 

ESTRAL - OAB:12.009

 Processo n° 24225-47/2013 (Cód. 327885)

Vistos...

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA apresentada por JOEL 

ELGER em face de EDEVALDO BRASILEU ESTRAL, alegando que o 

impugnado atribuiu aos Embargos de Terceiro n.° 12381-03/2013 (Cód. 

316029) o valor da causa de R$ 20.000,00, quando deveria ser o da 

avaliação da área, ou seja, R$ 100.000,00, valor que requer seja 

majorado.

Intimado a manifestar-se, o impugnado quedou-se em silêncio, vindo-me os 

autos conclusos para decisão.

SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO:

Irresigna-se a parte quanto ao valor dado à ação originária, alegando que 

o montante é além do patamar devido e deveria ser substancialmente 

reduzido.

DO VALOR DADO À CAUSA

Após análise dos autos, inobstante a ausência de manifestação do 

impugnado, entendo que improcede a pretensão.

Após análise da Execução e Embargos de Terceiro em apenso verifico 

que o impugnado irresigna-se quanto à penhora sobre uma porção da 

área total, ou seja, três áreas de aproximadamente 1,70 has cada, dos 

100 has penhorados, visto que loteada a área em sítios de lazer.

Consequentemente, tenho que o valor atribuído à causa, de R$ 20.000,00, 

quando o objeto da lide é uma fração de terras da área penhorada, é 

condizente com a pretensão resistida, não se mostrando aquém ao 

devido.

DIANTE DISSO, REJEITO esta impugnação ao valor da causa, mantendo o 

valor originalmente conferido.

Sem custas por ser feito novo. Deixo de arbitrar honorários advocatícios 

pela natureza do incidente.

Decorrido o prazo recursal, que deverá ser certificado, traslade-se cópia 

para os autos dos Embargos de Terceiro n.º 12381-03/2013 (Cód. 

316029) e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 25 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392177 Nr: 6643-63.2015.811.0002

 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: GRACIELA BILBIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.Em decorrência, 

REVOGO a tutela de fls. 25, determinando que se expeça 

contramandado.Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista o ínfimo valor atribuído à causa 

(NCPC, art. 85, § 8º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do 

CPC . Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser 

suspensa na forma do artigo acima citado.Ainda, condeno a autora ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% sobre o valor 

atribuído à causa (NCPC, art. 81).Esta sentença é publicada no seguinte 

enderenço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419952 Nr: 21970-48.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ALVES ROMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 
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OAB:OAB/MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 21970-48/2015 (Cód. 419952)

Vistos...

Por observar que o réu não ofertou contestação após a audiência 

conciliatória, DECRETO SUA REVELIA, presumindo a aceitação dos fatos 

articulados na exordial.

Considerando que tanto a autora quanto o réu não compareceram na 

audiência de conciliação, não havendo sequer justificativa, em especial da 

autora, aplico a cada um multa por ato atentatório à dignidade da justiça, 

no patamar de 2% sobre o valor atribuído à causa.

Inobstante a revelia, por entender a necessidade de prova para melhor 

demonstração das alegações, intime-se a autora a indicar, no prazo de 10 

(dez) dias, outras provas que pretenda produzir.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

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.: 336337 Nr: 4775-84.2014.811.0002

 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: NOIDES CENIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A., AMÉRICA AUTO 

POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA - 

OAB:9.372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:

 Processo n° 4775-84/2014 (Cód. 336337)

Vistos...

Designo audiência de instrução e julgamento para 20/09/2018, às 16:00h, 

oportunidade em que tomarei os depoimentos das partes e inquirirei as 

testemunhas.

Sem prejuízo da juntada do rol testemunhal, caberá aos advogados de 

cada 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 (NCPC, art. 455).

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.: 286128 Nr: 5278-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDAC, GONÇALINA JANE DA SILVA ARRUDA, JDAC, 

MIRALDA AUXILIADORA DE ARRUDA, JDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES GONÇALO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Falcao de Arruda - 

OAB:MT 14.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FÉFILI - 

OAB:3923

 Processo nº 5278-76/2012 (Cód. 286128)

Vistos...

Indefiro o pedido de penhora no caixa do 2º Serviço Registral e Notarial 

desta Comarca por não mais ser o devedor seu titular, de forma que 

referida serventia não pode ser responsabilizada por seus atos.

Já intimado o devedor pela imprensa oficial, vez que possui advogado 

constituído (fls. 73), certifique a Sra. Gestora o decurso do prazo para 

oferecimento de impugnação. Em decorrência, revogo a decisão de fls. 

142, segundo parágrafo.

No mais, aos credores para impulso do processo, requerendo o que 

entender de direito.

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.: 406690 Nr: 14959-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO APARECIDO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON IZIDORO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISSON APARECIDO DE 

SOUZA ALMEIDA - OAB:12937/MT

 Processo nº 14959-65/2015 (Cód. 406690)

Vistos...

Pelo princípio do contraditório, ao autor para manifestar-se sobre a petição 

de fls. 65/69, no prazo de 10 (dez) dias.

Feito isso, conclusos.

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.: 7968 Nr: 184-07.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIRÓ & FIGUEIRÓ LTDA, HERMINIO 

AFONSO FIGUEIRO, LEO FIGUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:0839/MS

 Processo n° 7944/1999 (Cód. 7968)

Vistos...

Não havendo notícia do julgamento do Agravo de Instrumento movido pelo 

credor nos idos de 2016, intime-o para juntar nos autos cópia do 

respectivo acórdão, bem como, providenciar o andamento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo manifestação, conclusos para análise. Caso contrário, intime-se 

o credor pessoalmente para impulsionar o feito no prazo de cinco dias, 

sob pena de arquivamento.

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.: 413591 Nr: 18674-18.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR 

INEXISTENTE com relação à parte autora os apontamentos indicados no 

extrato de fls. 29, referente ao contrato n.° 000509692765659, lançado 
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pela ré.CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, 

no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais e 

honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a 

condenação.Para fins de liquidação da sentença, os valores deverão ser 

atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando que a relação aqui discutida é 

extracontratual, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação 

(Súmula 362, do STJ ).Intime-se a ré para recolher as custas processuais 

com base na condenação, sob pena de serem anotadas às margens da 

distribuição em seu nome, a fim de lastrear eventual Execução 

Fiscal.Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, 

proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 397400 Nr: 9977-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINA BRAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 Processo nº 9977-08/2015 (Cód. 397400)

Vistos...

Intimada a autora não se manifestou quanto à ausência de citação do 

espólio de Lourenço Boabaid, deixando de dar meios à regular 

triangulação processual.

Assim, intime-se a autora pessoalmente e pela imprensa oficial para dar 

andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

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.: 375093 Nr: 23109-69.2014.811.0002

 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: RESIDENCIAL JARDIM VÁRZEA GRANDE, QUADRA.11, 

MARIA APARECIDA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORDELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 1.402,27 (mil 

quatrocentos e dois reais e vinte e sete centavos) em favor do autor, 

referente às taxas condominiais indicadas às fls. 06 e com último 

vencimento em setembro/2014, 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. Existindo valores vencidos no 

curso da demanda, a atualização deverá ser feita da mesma forma, desde 

o vencimento de cada prestação.Custas processuais pela ré, cuja 

obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC, o que 

faço por conceder à ré, nesta oportunidade, os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, inclusive, por ser representada pela Defensoria 

Pública.Condeno-a, outrossim, ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor do autor, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

considerando o baixo valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 8º, 

do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo Código de Processo 

Civil .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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 274292 Nr: 17209-13.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIZIO LINO DOS SANTOS, ANTONIO MARCOS 

RACHID JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CÉSAR DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:OAB-MT 10.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 17209-13/2011 (Cód. 274292)

Vistos...

Providencie a Sra. Gestora a inclusão no polo passivo das pessoas 

indicadas na certidão de fls. 41, quais sejam, Mário Rodrigues do 

Nascimento, Leopoldina Rodrigues do Nascimento, Antônio Cuiabano do 

Nascimento, Josefina Maria do Nascimento Brito, Ana Rodrigues do 

Nascimento Silva, Francisca Rodrigues Nascimento Costa, Moisés 

Cuiabano do Nascimento e Vicente Paula do Nascimento, 

equivocadamente indicada às fls. 50/51 como confinantes, alterando-se 

as informações no sistema Apolo e capa dos autos.

Reitere-se o ofício de fls. 48, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

resposta.

Da análise dos autos observo que nem todos os réus e confinantes foram 

citados. Dessa forma, determino a intimação do réu para providenciar a 

citação de todos os envolvidos, concedendo-lhe, a tanto, o prazo de 20 

(vinte) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 23 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 376222 Nr: 23917-74.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUARA BRAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT/13.842-A

 Assim não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da ré, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

desta Ação de Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR 

INEXISTENTE com relação à parte autora o contrato n.° 835619149.Ainda, 

CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no 

montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).No mais, CONFIRMO a liminar de fls. 21.Condeno a parte 

ré, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios, esses 

arbitrados em dez por cento sobre a condenação.Para fins de liquidação 

da sentença, os valores deverão ser atualizados com juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando 

que a relação aqui discutida é extracontratual, e correção monetária pelo 

INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ )Intime-se o réu para 

recolher as custas processuais com base na condenação, sob pena de 

serem anotadas às margens da distribuição em seu nome, a fim de 

lastrear eventual Execução Fiscal.Transitada em julgado, intime-se a parte 

autora para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob 

pena de arquivamento.Esta sentença é publicada no seguinte enderenço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 300901 Nr: 21597-22.2012.811.0002
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO MANOEL DA MATA - ME, ERNESTO MANOEL 

DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Processo n° 21597-22/2012 (Cód. 300901)

Vistos...

Diante da certidão de fls. 39, revogo a tutela de fls. 21. Expeça-se 

contramandado.

Intime-se o autor pessoalmente e pela Imprensa Oficial para manifestar 

interesse no prosseguimento no feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 23 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 353520 Nr: 18388-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ELGER, ADILSON JUSTINO BATISTA, 

DISTRIBUIDORA GUAPORÉ LTDA- EPP - ARROZ DA MAMMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro da Cunha Neto - 

OAB:12069/MT, JEAN WALTER HAHLBRINK - OAB:

 Processo nº 13388-74/2014 (Cód. 353520)

Vistos...

Já decorrido há muito o prazo de suspensão requerido às fls. 60, intime-se 

a embargante pela Imprensa Oficial e pessoalmente para promover o 

andamento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 25 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 298936 Nr: 19511-78.2012.811.0002

 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: LITERCIO BATISTA VARGAS, JULIANA THOAZINI 

HERNANDES VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI JEVERSON DE OLIVEIRA, WAGNER 

AUGUSTO DE OLIVEIRA, COMIPIL - COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:MT 14.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do Oficial de justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 292511 Nr: 12340-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AMARO FINIMUNDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Processo n° 12340-70/2012 (Cód. 292511)

Vistos...

Certifique-se a tempestividade dos Declaratórios de fls. 118/122 (art. 

1.023, do NCPC).

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, intime-se a parte ré para 

manifestar-se sobre os embargos declaratórios no prazo de cinco dias.

Após, conclusos para análise.

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.: 307129 Nr: 2977-25.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11065-A

 Processo nº 2977-25/2013 (Cód. 307129)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 24 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 299268 Nr: 19857-29.2012.811.0002

 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: EDESIO ALMEIDA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Processo nº 19857-29/2012 (Cód. 299268)

Vistos...

Sobre o pedido de desistência formulado às fls. 105 manifeste-se a parte 

ré no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 24 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 302616 Nr: 23483-56.2012.811.0002

 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: IRAÍDES PEROBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A, VILMAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, CHARLES TAVARES RIBEIRO/UNIVAG - 

OAB:7401/MT, NUCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNIVAG - OAB:

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação de 

Obrigação de Fazer.Custas processuais pela autora, cuja obrigação 

deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Condeno-a, 

ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos réus, que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada, considerando o baixo valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, ante o caráter não 

condenatório desta sentença, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo 

Código de Processo Civil .Decorrido o prazo recursal, certifique-se, e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388305 Nr: 4293-05.2015.811.0002

 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: ALEX SANDRO LUCAS GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Processo n° 4293-05/2015 (Cód. 388305)

Vistos...

Em face do requerimento de fls. 92, intime-se o autor para no prazo de 10 

(dez) dias trazer aos autos comprovante recente de residência, para fins 

de atualização sistêmica e intimação em eventual audiência instrutória 

(NCPC, art. 77).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 23 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 412847 Nr: 18249-88.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA COELHO DOS SANTOS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as as partes sobre o retorno dos 

autos do TJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 383499 Nr: 1066-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK ALLAN MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tj

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392378 Nr: 6825-49.2015.811.0002

 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: JOSLAINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o retorno dos 

autos do TJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 414302 Nr: 19035-35.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA SANTANA DE ARRUDA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.C.M. EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E 

PAVIMENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216/MT, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000980-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR DE SOUZA CARVALHO (AUTOR)

JOAO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ANTUNES DE FRANCA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000980-48.2017.8.11.0002. 

AUTOR: JOAO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA, ELENIR DE SOUZA 

CARVALHO RÉU: JULIANO ANTUNES DE FRANCA Vistos... Defiro o 

pedido de citação da parte requerida no novo endereço fornecido pela 

parte autora à Id. nº 11889651, devendo ser cumprido por Oficial de 

Justiça. Para tanto, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

05/09/2018, às 17:30 horas. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004657-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CORREA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CELESTINO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004657-52.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ROGERIO CORREA DIAS RÉU: WILSON CELESTINO DA SILVA 
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Feito o pregão foi constatada a presença do autor, acompanhado de seu 

advogado. Ausente o réu, que não foi citado. Pela MM.ª Juíza foi dito: Em 

virtude de que informa o autor da ação de que a posse é velha, 

prejudicada é a análise da liminar. Nos termos do art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 26.09.2018, às 

09:30h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n.º 125/2010 do CNJ, ficando desde já 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 ré, via mandado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento na 

respectiva audiência. As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim, acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos (NCPC, §§ 9º e 10, art. 334). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a 

data da audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de 

conciliação, caso houver (NCPC, art. 335, I), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, que no for cabível (NCPC, art. 344). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Nada mais 

havendo, determinou a MM.ª Juíza o encerramento. Cumpra-se. Eu, 

______, digitei e subscrevi. (assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005534-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SAMA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005534-26.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

EXECUTADO: AUTO POSTO SAMA LTDA Vistos... Defiro o pedido de 

Arresto de bens em nome da empresa devedora, de tantos quantos 

bastem para garantir a execução (Art. 830 do novo CPC), devendo a Sra. 

Gestora expedir o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1004654-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (INTERESSADO)

SUPRICEL PARTICIPACOES LTDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO EDUARDO MANGIALARDO OAB - SP121888 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004654-34.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP INTERESSADO: RAPIDO 

TRANSPAULO LTDA, SUPRICEL PARTICIPACOES LTDA Vistos... Em que 

pese constar no acordo Id. 8806617 que a dívida seria garantida pela 

empresa Supricel Participações, o que, inclusive, em face de cumprimento 

da sentença, requer a credora sua inclusão no polo passivo, não há nos 

autos qualquer documento a comprovar a representação de tal empresa 

pelo advogado subscritor do referido acordo. Aos autos foi trazido 

apenas instrumento procuratório da empresa Rápido Transpaulo Ltda., 

conforme Id. 9131912. Assim, antes de dar prosseguimento aos atos 

processuais, determino a intimação da credora para comprovar tal 

situação no prazo de 10 (dez) dias, pena de prosseguimento do feito 

apenas quanto à empresa Rápido Transpaulo. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002922-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA ALONSO (RÉU)

JOSE FRUTUOSO DE ALMEIDA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002922-52.2016.8.11.0002. 

AUTOR: JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS RÉU: JOSE FRUTUOSO DE 

ALMEIDA COSTA, TANIA ALONSO Vistos... Diante do pedido de 

desistência da ação quanto ao corréu José Frutuoso de Almeida Costa em 

virtude de seu falecimento (Id. 9847173), ACOLHO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA E JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RELAÇÃO AO 

CORRÉU, determinando, em consequência, sua exclusão do polo passivo. 

Providencie a Sra. Gestora a respectiva alteração. Com relação ao 

“chamamento do feito à ordem” pelo patrono da ré, ao argumento de que 

não foi intimado dos atos processuais, bem como, “A par destas duas 

situações estranhíssimas existe ainda uma terceira, o procurador da 

requerida não esta cadastrada no feito, o qual é de procedimento virtual e, 

defeso as partes promover alteração sem autorização dos servidores 

públicos. De modo que a certidão constante nos autos (id 11984094) não 

representa o que de fato ocorreu nestes autos, tendo em vista que o 

procurador da requerida não esta cadastrado e portanto não recebeu 

nenhuma intimação.” (sic, Id. 14383712, pág. 03), requer a corré o 

indeferimento da juntada dos documentos com a impugnação, por não 

serem novos, a reabertura do prazo para falar sobre os documentos 

juntados pelo autor e a inclusão de seus dados para recebimento de 

intimações. O art. 21, da Resolução n.° 03/2018[1], de 12.04.2018, do 

TP/TJMT, estabelece que a habilitação do advogado é feita por ele próprio 

pelas ferramentas do sistema, não sendo, portanto, incumbência do juízo, 

uma vez que o advogado deveria ter assim procedido quando fez o 

protocolo da contestação. O § 1º, do referido artigo[2], também dispõe que 

não sendo feita a habilitação o patrono há que ser intimado a regularizar a 

habilitação sistêmica, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

Ou seja, não sendo feita a habilitação pelo advogado quando lhe cabia 

assim proceder, o que parece ter o profissional realizado peticionamento 

avulso (art. 21, § 3º[3]), entendo não há que se falar em restituição de 

prazo para manifestar-se nos autos, de forma que, se não foi intimado 

anteriormente, tal fato deu-se por não atendimento às normas que regem o 

funcionamento do sistema PJE. Com relação ao pedido da corré para não 

ser autorizada a juntada de documentos na impugnação, indefiro por 

entender tratar-se essenciais ao deslinde do feito, além do que foi 

oportunizada manifestação pela corré Tânia Alonso, o que apenas não se 

aperfeiçoou por defeito na habilitação do patrono. Assim, determino a 

intimação do advogado Efraim Rodrigues Gonçalves, OAB/MT 4.156, para 

proceder na forma do art. 21, § 2º, supra mencionado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não conhecimento dos atos praticados e, 

inclusive, decreto da revelia. No mais, decorrido o prazo recursal quanto à 

exclusão do corréu, bem como, do prazo concedido ao patrono da corré 

Tânia para habilitar-se nos autos, e consertados os autos, voltem-me 

conclusos para julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Art. 21. Além do 

credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à 

habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através 

da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. [2] § 1º Em caso de 

descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado 
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deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da 

habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados pelo advogado. [3] § 2º O 

peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o 

advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já 

possua advogado habilitado; neste caso, a alteração da habilitação não é 

automática e depende da análise do juízo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006315-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MOACIR BORTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LAZARIN DA SILVA OAB - MT23779/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006315-14.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EUCLIDES MOACIR BORTOLINI REQUERIDO: SOCIEDADE 

HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 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. 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 16:00 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 o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por envolver direito de 

menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005677-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT0011327A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE VAROTTO (RÉU)

WALDIR CECHET JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005677-15.2017.8.11.0002. 

AUTOR: MARIA DIAS LEITE RÉU: WALDIR CECHET JUNIOR, CRISTIANE 

VAROTTO Vistos... Da análise dos autos observo a ocorrência de erro 

sistêmico, uma vez que o corréu e advogado Waldir Cechet, por si e em 

patrocínio de Cristiane Varotto, habilitou nos autos e ofertou contestação 

em 27.10.2017, contudo, a peça contestação não ficou disponível para 

visualização nos andamentos normais. Diante de tal erro foi aberto um 

chamado via SDK ao Setor de Tecnologia de Informação do Tribunal de 

Justiça, conforme documentos anexos, sendo que a contestação foi 

regularmente datada – o que não aparecia nos andamentos anteriores – e 

anexada ao processo, sanando, assim, o problema causado pelo próprio 

sistema PJE. Assim, determino seja certificada a tempestividade da 

contestação juntada no Id. 10492049, tomando-se por base a data da 

audiência, realizada em 04.10.2017 (Id. 10168942). Outrossim, em razão 

do oferecimento de defesa, não há dúvidas de que os réus foram 

intimados para a audiência conciliatória e nela não compareceram. Em 

decorrência, considerando a ausência injustificada da parte, condeno os 

réus ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na 

ordem de 2% sobre o valor da causa (NCPC, art. 334, § 8º). Sem prejuízo 

das determinações supra, à autora para falar sobre a contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005148-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY RODRIGUES DA COSTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005148-93.2017.8.11.0002. 

Vistos etc. Considerando que a audiência anteriormente designada não se 

realizou face a não citação/intimação da parte requerida (Id. 10474357), 

redesigno o ato conciliatório para o dia 30 de agosto de 2018, às 

15h20min. Conserte o polo passivo da presente demanda. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, nos exatos termos da 

decisão do Id. 9136637. Várzea Grande, 13 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005148-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY RODRIGUES DA COSTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1005148-93.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JURACY 

RODRIGUES DA COSTA FILHO Parte Ré: RÉU: LIDERPRIME - 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

manifestar a respeito da devolução do AR, no prazo de cinco dias, sob 

pena da não realização do ato designado. Processo: 

1005148-93.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE - MT, 26 de julho de 2018 Atenciosamente. DUMARA KLENA 

NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 
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VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003266-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRAGA DOS ANJOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRI LOTUFO PULCHERIO OAB - MT23542/O (ADVOGADO)

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OMAR EL JAMEL OAB - MT14624/O (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003266-96.2017.8.11.0002; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE BRAGA DOS ANJOS FILHO Parte Ré: 

REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT 

CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 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 , 26 de julho de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004872-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1004872-62.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 19.777,89; Tipo: 

Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151)/[HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL 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 , 26 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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 425019 Nr: 24618-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICE CARLA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, FABIO RIVELLI - OAB:297608 S/P

 Vistos etc.

Diante da solicitação postulada pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca (ofício 

de fls. 111), determino a remessa destes autos àquele juízo para 

processamento.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 313509 Nr: 9681-54.2013.811.0002

 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: SSIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ADUMAT 

-ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSSO LTDA - EPP, ADRIANO 

SALES, SERGIO ANTONIO RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - OAB:MT 

17.727- A

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr MARCELO 

AMBROSIO CINTRA, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono 

estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, 

com intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 308720 Nr: 4684-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ADUMAT 

-ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSSO LTDA - EPP, ADRIANO 

SALES, SERGIO ANTONIO RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, Rodolfo coelho ribeiro - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - 

OAB:17727/A

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr MARCELO 

AMBROSIO CINTRA, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono 

estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, 

com intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 425465 Nr: 24865-79.2015.811.0002

 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: HANANI JAIR DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DE OLIVEIRA DOMINGUES - ME (CENTRO 

EDUCACIONAL INTERATIVO), ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA ALMEIDA - 

OAB:9.235-OAB-MT, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:MT 9.235

 Vistos etc.

Diante da solicitação postulada pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca (ofício 

de fls. 249), determino a remessa destes autos àquele juízo para 

processamento.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 284243 Nr: 3256-45.2012.811.0002

 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: EZAUREA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR L. DE SOUZA FILHO, DIVINO 

MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:7782-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 82048 Nr: 4452-94.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DAS TINTAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISHING INDUSTRIA DE BARCOS LTDA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - 

OAB:16451/E, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB-MT 6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H Guimarães - 

OAB:3515, JOZAIRA GUEDES - OAB:6948

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr PEDRO DE 

ALMEIDA PINHEIRO, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes 

autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com 

intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413596 Nr: 18679-40.2015.811.0002

 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: OLERIANA NERIS GUARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intimação à apelada (requerente) para contrarrazoar, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 241194 Nr: 2454-18.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMA E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUITO & QUITO LTDA, SALMA IUNES QUITO, 

LUCIANO IUNES QUITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana paula dorilêo cardoso - 

OAB:, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB-MT 9059, DANIELE 

IZAURA S. C. REZENDE - OAB:6057, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indústria e Comércio de Espuma e Colchões Cuiabá Ltda, Quito & Quito, 

entabularam acordo no decorrer das demandas acima mencionadas, 

firmando o acordo acostado às fls. 131/134, pugnando por sua 

homologação, bem assim a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extintos os processos – Id. 239001 e Id. 241194 - com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do NCPC.

Desta feita, revogo a liminar concedida às fls. 64/66.

Custas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 205359 Nr: 1365-28.2008.811.0002

 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: JOSAFÁ DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: milton josé ferreira paes farias 

- OAB:16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2802

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. MILTON JOSÉ 

FERREIRA PAES FARIAS - OAB-MT 16318, PARA, NO PRAZO LEGAL, 

JUNTAR AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMETO DE DILIGÊNCIA 

REFERENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, NOS TERMOS DO R. 

DESP. DE P. 263.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 352204 Nr: 17464-63.2014.811.0002

 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: EDMILSON ANTONIO ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

NISSAN MOTOR COMPANY LIMITED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANZILA LOPES OLOZAR REGES 

- OAB:22079-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566 - MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Certifico que, em atenção a juntada de Doc.: 542128, que se trata de 

petição da Saga Japan Comércio de Veículos Ltda, informo que deixei de 

incluir a advogada Selma Fernandes Cunha - OAB/MT n. 15.600 para 

receber as públicações por não ter sido localizado nos autos o 

substabelecimento. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 326549 Nr: 22888-23.2013.811.0002

 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: DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, CONSIGNUM- 

PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - 

OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:SP/244223, ROSANA DE B. B. P. ESPÓSITO - OAB:4.531

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 153/170 apresentado pelo 

requerente, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação 

ao requerido para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005059-36.2018.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 515 de 552



Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005059-36.2018.8.11.0002 

Vistos ... A questão da exigencia do aval por parte da empresa 

consorciada é diretamente ligada a questão de segurança da empresa; A 

exigencia desta é tão somente para assegurar a carta de crédito que dá o 

direito a autora adentrar ao imóvel; O ponto crucial da ação é se a 

exigencia é legal; O contrato que a exige e tolhe o direito da autora tomar 

posse do imóvel que vem pagando mediante o consorcio, pode ser revisto, 

pode ser reformulado, em vista que transparece cláusula abusiva; Tal 

questão mediante incidencia contratual não tem o condão de impedir a 

posse da autora, visto, que a cláusula não encontra amparo legal; O direito 

do consumidor é o de receber o bem consorciado, assim que a carta for 

contemplada; Não merece a razão negativa da empresa consorciada, visto 

que a autora cumpriu com a sua obrigação de pagar as prestações do 

consorcio tanto que teve a carta contemplada; Assim desde já 

reconhecendo a abusividade da cláusula contratual que exige aval para 

que o bem contemplado seja entregue a autora, determino em sede de 

tutela que a coisa adiquirida pela autora, no caso o apartamento, seja lhe 

dado posse; Para tanto, expeça-se mandado de posse no bem 

contemplado; Após cite-se a empresa ré para a audiencia de conciliação 

com as advertencias de praxe já designada em decisão anterior. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 26/07/ 2018. Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003006-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONÇALINA DE ARRUDA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003006-53.2016.8.11.0002. AUTOR: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RÉU: MARIA 

GONÇALINA DE ARRUDA LEITE Vistos. Designada audiência de 

conciliação, esta restou prejudicada diante da não citação da parte 

requerida, conforme certidão de Id. 13748387, tendo a parte autora 

pugnado pela nova tentativa de citação da parte requerida no endereço 

descrito no Id. 14320355. Pois bem, diante da não citação da parte 

requerida, redesigno o ato para o dia 19/09/2018, às 16h a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. 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. 

14320355, consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 

3073881. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003006-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONÇALINA DE ARRUDA LEITE (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme despacho de id 14338596 

, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme despacho de id 14329021 

, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001622-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO MARQUES TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA PELLISARI VIANA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001622-21.2017.8.11.0002. AUTOR: 

LAURO MARQUES TRINDADE RÉU: VALERIA PELLISARI VIANA - ME 

Vistos, etc. Considerando a convocação deste magistrado para 

participação do workshop “Justiça Multiportas” pelo Tribunal de Justiça 

deste Estado no período de 13/08/2018 à 15/08/2018, consoante ofício n. 

058/2018/PRES-NUPEMEC, redesigno a audiência de instrução para o dia 

04/10/2018 às 15h30. Cumpra-se conforme decisão de Id. 13242142. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005046-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAGGIO NEBRASKA COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO LUIZ BAGGIO (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001118-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803/O (ADVOGADO)
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EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

JOAO BATISTA DA SILVA (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

ISONEL DA SILVA ABREU (RÉU)

GERHARD SEDLACEK (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, apresentar o RESUMO da inicial (em formato word) para o email 

vg.3civel@tjmt.jus.br, para expedição de edital de citação, devendo 

comunicar tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001578-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAKHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO PADUA COSINI OAB - SP168844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.LISBOA INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS ME - ME (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, apresentar o RESUMO da inicial (em formato word) para o email 

vg.3civel@tjmt.jus.br, para expedição de edital de citação, devendo 

comunicar tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007731-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUDARIO BATISTA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT0013645A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERAÇÃO ALBION LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE FORTES (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO LUIS BOCARDI (TERCEIRO INTERESSADO)

OSMAR ALCEU WICHOCRI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA APOLONIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001460-89.2018.8.11.0002. AUTOR: 

IRACILDA APOLONIA DE CAMPOS RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. 

Vistos. Defiro o pugnado pelo requerido, e concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da decisão proferida no Id. 13906607. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002834-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR APARECIDO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002834-43.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MANOEL CESAR APARECIDO TEIXEIRA RÉU: CLARO S.A. Vistos. Aportou 

aos autos petição da parte requerida no Id. 14347501, manifestando o seu 

desinteresse na realização da audiência de conciliação designada nos 

autos, nos termos do art. 334, §4º e §5º do CPC e, assim, requereu o 

cancelamento do ato. No tocante à arguição do requerido de desinteresse 

na audiência de conciliação, ressalto que esta não é capaz de obstar a 

sua realização, na medida em que o ato apenas não ocorre quando ambas 

as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição 

consensual (art. 334, §4º, I, CPC), o que não ocorreu no presente caso. 

Isso porque, a despeito da parte autora não ter manifestado 

expressamente o interesse na designação de audiência, “cabe ao juiz 

considerar o silêncio do autor como indicativo da vontade de que haja a 

audiência de conciliação”, conforme leciona Fredie Didier Jr[1]. Assim, 

mantenho a realização da audiência designada nos autos (Id. 13590268). 

Cumpra-se conforme determinado no Id. 13590268. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Curso 

de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento – 18 ed – Salvador: Jus Podivm, 2016. 

p. 565.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006494-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCE SILVA CARNEIRO SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA FELISMINO DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006494-45.2018.8.11.0002. AUTOR: 

GLAUCE SILVA CARNEIRO SIQUEIRA RÉU: SILVIA REGINA FELISMINO DE 

CAMPOS Vistos, etc. Trata-se de ação de despejo com pedido de tutela de 

evidência proposta por Glauce Silva Carneiro Siqueira em face de Silvia 

Regina Felismino de Campos, aduzindo que em 16/04/2017 firmou contrato 

de locação de imóvel não residencial com a parte requerida, pelo prazo de 

12 (doze) meses, o qual findou-se em 16/04/2018. Assim, afirma que a 

requerida não desocupou o imóvel até a presente data, descumprindo as 

previsões de saída que repassa, motivo pelo qual requer a concessão de 

tutela de evidência para determinar o despejo da requerida. Pois bem. 

Dispõem os arts. 56 e 57 da Lei 8.245/91 acerca da locação não 

residencial: Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o 

contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo 

estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. 

Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 

trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a 

locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Art. 57. O 

contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por 

escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a 

desocupação. A propósito leciona o doutrinador Sylvio Capanema de 

Souza[1]: Caso pretenda o locador despedir o locatário, por não mais lhe 

convir manter o vínculo, poderá ajuizar a ação de despejo, 
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independentemente de notificação, desde que o faça dentro dos 30 dias 

subsequentes ao término do prazo do contrato. (...) Se permanecer inerte, 

ao fim dos 30 dias, a locação se considera prorrogada, por tempo 

indeterminado, mantidas as mesmas cláusulas e condições. É evidente 

que isso não impedirá o locador de, a qualquer tempo, denunciar a 

locação, sem que precise aduzir qualquer razão específica. Só que, 

nesse caso, a ação de despejo terá de ser obrigatoriamente precedida de 

notificação feita ao locatário, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para a 

desocupação voluntária. Não tendo o locador manifestado a intenção de 

extinguir a locação, e permanecendo inerte nos 30 dias subsequentes ao 

término do prazo do contrato, é lícito ao locatário supor que é de seu 

interesse manter o vínculo. Compulsando aos autos, observo que o prazo 

estabelecido pelo contrato (Id. 14384483) findou-se em 16/04/2018, ao 

passo que a demanda foi ajuizada em 26/07/2018, não havendo nos autos 

qualquer documento que evidencie que a requerida foi notificada 

extrajudicialmente acerca do interesse da autora em não mais permanecer 

contratada. Assim, certo que passados 30 (trinta) dias do fim do contrato, 

sem ter a autora notificado a requerida, presume-se que este foi 

prorrogado por prazo indeterminado, sendo necessário, neste momento, 

que a autora notifique a requerida, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) 

dias para desocupação voluntária, antes de proceder com o ajuizamento 

da presente ação de despejo. Ressalto que ainda que se considerasse as 

conversas colacionadas na exordial, entre a autora e a requerida, por 

meio de aplicativo de mensagens, evidente que estas ocorreram 

posteriormente ao decurso do prazo estabelecido no parágrafo único do 

art. 56 da Lei 8.245/91, quando o contrato já havia sido prorrogado por 

tempo indeterminado. Em suma, constato que a autora deixou transcorrer 

o prazo de 30 (trinta) dias após findo o contrato, sem oposição, de modo 

que operou-se a prorrogação deste por prazo indeterminado. Assim, 

prorrogado o contrato por prazo indeterminado, deveria a autora notificar 

extrajudicialmente a requerida acerca da sua intenção de não mais 

permanecer contratada, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para 

desocupação voluntária, conforme art. 57 da Lei 8.245/91, o que, repito, 

não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que inexiste interesse 

de agir à autora, na medida em que descurou de cumprir regra específica 

prevista no ordenamento, motivo pelo qual, determino, venha a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer a propositura desta 

demanda, considerando o acima exposto, em atenção ao disposto no art. 

10 do CPC. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] In A Lei do Inquilinato Comentada – 7. ed. – 

Rio de Janeiro: GZ, 2012. p. 241

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006139-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 14401761 . Sem 

prejuízo da intimação supra, deverão as partes, no mesmo prazo, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005144-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 14401921.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333771 Nr: 2330-93.2014.811.0002

 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: JOSÉ APARECIDO JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER AURELIO OLIVEIRA DA CRUZ, 

MARILEIDE DO ESPIRITO SANTO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT, FERNANDA THEOPHILO CARMONA 

KINCHESKI - OAB:7615/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 387425 Nr: 3563-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU CARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE LIMA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 104729 Nr: 823-44.2007.811.0002

 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): TAVERA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:MT 7.304-A

 Autos Cód. 104729

 Vistos etc.

Venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o andamento útil do feito.

Em igual prazo deverá a exequente aportar aos autos planilha atualizada 

do débito exequendo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 25 de julho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 404160 Nr: 13483-89.2015.811.0002

 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: RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

CEMAT/ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:OAB/SP144879
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 13/08/2018, às 09h00, na Reciclagem 

Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso Ltda, 

localizada na Rua Principal , Bairro Sete de Maio, Várzea Grande – MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 545080 Nr: 12394-26.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO CONSTRUTORA CR ALMEIDA - 

SANTA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PALMA DE ARRUDA NETO 

- OAB:10270/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579, MARIA FERNANDA PANKA AYRES - OAB:40.654/PR, 

SANDRO GILBERT MARTINS - OAB:23.922/PR

 AUTOS CÓD. N.º545080

Vistos etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA proposta por 

Distribuidora Colorado de Bebidas Ltda. em desfavor de Consórcio 

Construtor CR Almeida – Santa Bárbara (art. 520, CPC).

Assim, intime-se a devedora Consórcio Construtor CR Almeida – Santa 

Bárbara, através de seu patrono via DJE, para cumprimento da obrigação, 

de acordo com o valor indicado à fl. 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 

523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, venha a parte autora manifestar requerendo o 

que entender de direito para o deslinde do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande/MT, 25 de julho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448756 Nr: 11269-91.2016.811.0002

 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: JAILTON VIEIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. FERNANDES COELHO DE SOUZA E CIA 

LTDA, GETÚLIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CEZAR DA SILVA 

COSTA - OAB:19190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Petrilli Coelho - 

OAB:19820/O

 Autos n.º 448756

Vistos etc.,

 Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova.

Dos pontos controvertidos

Assim, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre 

os quais incidirão a prova: a) se o autor efetuou negócio jurídico com a 

parte requerida entregando-lhe duas caminhonetes Toyota Hilux, placas 

NCC-0542 e PFE-9331; b) se houve a interferência do assistente 

litisconsorcial da parte requerida no negócio jurídico supostamente 

celebrado; c) se a requerida estava obrigada a proceder com a 

transferência de um imóvel para o autor.

Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, 

consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC).

Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/10/2018, às 17h.

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 25 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 314926 Nr: 11223-10.2013.811.0002

 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: ANA ZILDA BARBOSA DA SILVA, WCDS, GRACIANA 

MIRIAN DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO (ASSOC. 

DE PROT. À MATER. E À INFÂNCIA DE CUIABÁ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

UNIC - OAB:OAB/MT 3213

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 30/08/2018, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 518302 Nr: 23506-26.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAVERA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código n. 518302

Vistos, etc.

Torino Comercial de Veículos Ltda. ingressou com o presente incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Tavera e Cia 

Ltda., ambos devidamente qualificado nos autos.

Determinada a emenda da petição inicial (fl. 19) a parte autora não atendeu 

o comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, 

conforme certificado à fl. 21.

Os autos me vieram conclusos para decisão.

 É o relatório. Decido.

Pois bem, vejo que depois de oportunizada a emenda da petição inicial, a 

parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem 

qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar com ônus de sua 

contumácia.

 Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar as irregularidades 

apontadas na decisão de fl. 19, inexiste alternativa senão indeferir a 

petição inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código 

de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução 

de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do Código de Processo 

Civil.

 Custas pela parte autora. Sem condenação ao pagamento de honorários 
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advocatícios por insubsistir contenciosidade.

Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo.

P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 25 de julho de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 337705 Nr: 5992-65.2014.811.0002

 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: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, LUDIMILA PAULA PEREIRA - OAB:14803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432178 Nr: 2253-16.2016.811.0002

 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: ALEX RODRIGUES DE AMORIM

 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 DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 346486 Nr: 13016-47.2014.811.0002

 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: ANA MARIA EGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 444498 Nr: 9106-41.2016.811.0002

 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: KATIA AUXILIADORA DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG NOTICIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9098

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413353 Nr: 18547-80.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 326029 Nr: 22392-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNES DIASJORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSÉ GERÔNIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA VALÉRIA CHICAT - 

OAB:12.838

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito dos cálculos de fls 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405516 Nr: 14232-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 439764 Nr: 6654-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTI INFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CELIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, MARIA APARECIDA K. CAETANO VIANNA - 

OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Intimação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 398288 Nr: 10429-18.2015.811.0002

 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: CRISTIANE REGINA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 
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OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 17/08/2018, às 08h30, no imóvel da 

requerente localizado na Rua Prof. Joaquim Viana, nº 900, Bairro Água 

Limpa - Várzea Grande – MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006386-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON LEITE DE ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006386-16.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Wemerson Leite de Alencar promove ação declaratória de inexistência de 

débito c/c pedidos de indenização por danos morais em face de Renova 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, sustentando, em 

síntese, que ao tentar efetuar compras, teve o seu pedido negado, em 

razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 

1.320,68 (hum mil trezentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) sob 

o contrato de n° 440701087178900. Enfatiza que desconhece o valor 

cobrado e sustenta que a restrição é totalmente indevida, pois “alega não 

se lembrar em ter contratado serviços da requerida”, ainda aduz não ter 

sido notificado previamente da inclusão, razão pela qual requer a 

concessão de tutela provisória para a exclusão do seu nome dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Ao final, pugna para que seja declarada a 

inexistência do débito e a condenação da requerida a indenização por 

danos morais no importe de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e 

quatorze reais). É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados nos Ids. 14342887 e 14342907, em virtude 

de suposto débito junto à requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

1.320,68 (hum mil trezentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) sob 

o contrato de n° 440701087178900, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. No impulso, diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 24/09/2018, às 17h, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008204-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA ARAUJO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI OAB - MT0017995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LOURDES LUCIA DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000517-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCEMENT BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MULINARI OAB - RS0047342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D.R. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000914-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERNANDES NEGRAO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões do Recurso de 

Apelação interposto pela parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009610-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON SILVA RONDON DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009610-93.2017.8.11.0002 

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 09h00min, 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001282-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN HENRIQUE DA SILVA PESSOA (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. 1001282-43.2018.8.11.0002 

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 16h, 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 
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RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339544 Nr: 7580-10.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBBER HILLESHIEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14247/MT, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 324026 Nr: 20424-26.2013.811.0002

 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: LUCIMARE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº20424-26.2013.811.0002 - Cód.324026

Vistos, em correição.

De início, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte executada, através de seu (sua) patrono (a) constituído 

(a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor informado pelo exequente, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC), ou sendo efetuado pagamento parcial no 

prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o 

restante (§2º art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º art. 523, CPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Várzea Grande/MT, 22 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376469 Nr: 24129-95.2014.811.0002

 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: ELINEI PAULO GONÇALVES PEREIRA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/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:266539

 INTIMAÇÃO do ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006445-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006402-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030427/7/2018 Página 523 de 552



expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006423-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALMA TEIXEIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

ilegitimidade passiva será analisada com o mérito. Não havendo mais 

preliminares a serem apreciadas, nem irregularidades a serem supridas, 

dou o feito por saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006465-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 

a 102 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. Versam os autos sobre benefício previdenciário baseado 

em incapacidade laborativa (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) 

ou em capacidade laborativa reduzida (auxílio-acidente), indeferido 

administrativamente por parecer contrário da perícia administrativa do 

INSS. A formação do convencimento do juízo depende da produção de 

prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a realização de perícia 

médica, nomeando perito do Juízo a Dra. Michele Taques Pereira Baçan, 

CRM-MT 5752, que deverá responder aos quesitos formulados por este 

juízo, além dos apresentados pelas partes. Caso o perito não se considere 

tecnicamente apto à avaliação de alguma das enfermidades comprovadas, 

deve comunicar tal fato a este juízo, com a máxima brevidade, para as 

providências necessárias. Fixo, desde logo, os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução nº 305, 

de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho da Justiça Federal e do 

Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, da Corregedoria-Regional 

da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a elaboração do laudo 

médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, contados da 

realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo INSS, bem como 

os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem constar 

expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito (s) 

médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por este 

Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao 

laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida 

civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, 

via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. 

Tudo cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me 

conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006437-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CARMO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. A 

preliminar de prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009558-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal De Defesa Social de Várzea Grande (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre os documentos carreados pelo réu aos autos junto à contestação, 

nos termos do art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009558-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal De Defesa Social de Várzea Grande (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre os documentos carreados pelo réu aos autos junto à contestação, 
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nos termos do art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002893-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo 

Civil, procedo ao juízo de retratação da decisão objeto do recurso de 

agravo de instrumento, salientando que os argumentos sustentados pela 

parte agravante no recurso são os mesmos contidos na contestação, não 

se visualizando argumento apto a desconstituir a decisão atacada. Desse 

modo, mantenho-a por seus próprios fundamentos. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002893-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo 

Civil, procedo ao juízo de retratação da decisão objeto do recurso de 

agravo de instrumento, salientando que os argumentos sustentados pela 

parte agravante no recurso são os mesmos contidos na contestação, não 

se visualizando argumento apto a desconstituir a decisão atacada. Desse 

modo, mantenho-a por seus próprios fundamentos. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007066-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PAES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Dados do Processo: Processo: 1007066-35.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Requerente: REQUERENTE: SILVIO PAES DE 

CAMPOS Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora/apelada para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 26 de julho 

de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001932-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL CONCEICAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/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 30.9.2014, 

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 

união estável entre a autora e o falecido a fazer jus ao almejado benefício. 

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 25 de setembro 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007626-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR REVELES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Converto o julgamento em diligência, a fim de ordenar a intimação 

da autora para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópias dos contratos 

com administração pública municipal no período compreendido entre os 

anos de 2004 a 2007. Decorrido esse prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008144-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar sobre a 

contestação e os documentos que a acompanham, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008144-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar sobre a 

contestação e os documentos que a acompanham, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008797-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON ALVES BRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Intime-se o autor para, querendo, se manifestar sobre a 

contestação e documentos que a acompanham, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008797-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON ALVES BRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Intime-se o autor para, querendo, se manifestar sobre a 

contestação e documentos que a acompanham, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001617-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETIANE MARIA SANTIAGO BRASIL (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 14h45min, 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: 1008876-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS OSVALDO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Visto... Cumpra-se conforme ordenado no Termo de Audiência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008876-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS OSVALDO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Visto... Cumpra-se conforme ordenado no Termo de Audiência.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007996-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IOSMAR VIEGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007996-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IOSMAR VIEGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007403-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O (ADVOGADO)

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

Vistos. MÁRCIO ROBERTO DOMINGOS, qualificado nos autos, propôs 

ação de “Concessão do Auxílio-Doença Acidentário” em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, autarquia federal, igualmente 

qualificada, requerendo a implantação do benefício porque, segundo 

alega, está incapacitado para o trabalho, conforme documentos que 

acompanham a inicial. O próprio autor relata, na inicial, que o pedido foi 

primeiramente distribuído perante o Juizado Especial Federal, sob número 

0007359-07.2017.4.01.3600, cujo juízo declarou-se incompetente para 

processar e julgar o feito por se tratar de incapacidade decorrente de 

acidente. Intimada para se pronunciar sobre a possibilidade de haver 

litispendência, o autor alega que o processo inicialmente distribuído 

perante o Juizado Federal foi extinto sem julgamento do mérito e que, 

somente após a distribuição da presente demanda é que aqueles autos 

foram encaminhados para o juízo da Terceira Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande, sob número 515205, no qual já 

protocolou a sua desistência. Pede, pois, o prosseguimento do feito. É a 

síntese. Decido. Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que a presente 

demanda possui o mesmo pedido, parte e causa de pedir da primeira ação 

distribuída perante a Justiça Federal, que atualmente tramita perante a 

Terceira Vara da Fazenda Pública desta Comarca. De acordo com o art. 

337, §§1º, 2º e 3º, do CPC “Verifica-se a litispendência ou coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica 

à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. §3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em 

curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por 

sentença, de que não caiba recurso.” destaquei No caso em exame, a 

autora já havia ingressado com ação previdenciária contendo a mesma 

pretensão aqui estampada e só porque o juiz da causa declinou de sua 

competência em favor da Justiça Estadual de Mato Grosso – Comarca de 

Várzea Grande (Id. 11439796), reproduziu a mesma ação perante este 

juízo, antes mesmo de ocorrer a distribuição da primeira. Nesse passo, 

não resta dúvida de que há litispendência entre as ações, reconhecida 

pelo próprio autor na petição de fl. 13671899, na qual se equivoca ao 

alegar que o processo originário autuado sob n. 415205 na Terceira Vara 

Fazendária deve ser extinto, pois, apesar de ter sido distribuído 

posteriormente a este, por se tratar de declínio de competência, conta-se 

a data da primeira distribuição, inclusive para fins de contagem de prazo 

prescricional e de termo inicial do benefício, caso seja reconhecido. 

Assim, restando configurada a litispendência apontada, outro caminho não 

resta senão o seu reconhecimento, com a consequente extinção deste 

feito. Ante o exposto, com base no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito. Condeno a parte autora no pagamento 

das custas processuais, porém suspendo a cobrança em razão da 

gratuidade da justiça, que ora defiro. Deixou de condená-la em honorários, 

tendo em vista que o réu sequer foi citado. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. 

Comunique-se ao juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública 

acerca desta decisão. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MORAIS DE ARRUDA (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. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

cópia o contratado de trabalho firmado com o requerido. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007786-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007786-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SANTANA DE SOUZA (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, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000288-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA URTADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000288-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA URTADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 47795 Nr: 2795-25.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL SOMBRA PIO CONSTRUÇÕES 

METÁLICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18.064, Auriany Mazzer Marques Silva - OAB:18064, 

Helmut Flavio Preza Dalto - OAB:7285/0, ROBERTO CARLONI DE 

ASSIS - OAB:11291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA-MT-CREA-MT, 

pessoa jurídica de direito público, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Execução Fiscal” em face de METAL SOMBRA PIO CONSTRUÇÕES 

METÁLICAS LTDA, igualmente qualificada nos autos, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 2.333,33 (dois mil trezentos e 

trinta e três reais e trinta e três centavos).

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de fl. 

140, juntada pelo exequente, na qual informa que o débito foi quitado e 

requer a extinção do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais, do mesmo 

modo condeno-o aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos previstos no art. 85 §2° do 

CPC.

Proceda-se ao levantamento do alvará atinente ao valor já pago segundo 

despacho fl. 135.

Transitada em julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com anotação 

no cartório distribuidor de pendência de custas, nos termos do Provimento 

n. 12/2017-CGJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344592 Nr: 11570-09.2014.811.0002

 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: O ESTADO DE MATO GROSSO, O MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE - MT, THUSNELDA IDA LOCKHECK CORTESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

SUZANA CRUZ DE CASTRO, ALCEU ORESTES CORTESE, ESPÓLIO DE 

ADOLPHO CORTESE - THUSNELDA CORTESE - INVENTARIANTE, 

RODRIGO PASTOR FERNANDES, DULCE CORTESE VARESCO, RENATA 

CORTESE DE OLIVEIRA, CÉSAR CAETANO CORTESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741, CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - PROCURADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JENZ PROCHNOW 

JUNIOR-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, LUIZ VICTOR PARENTE 

SENA- PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - 

OAB:11.789 - MT, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11867-A/OAB, GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - 

OAB:11867-A/MT, JOSÉ ANTONIO GASPARELO JUNIOR - OAB:MT 

7.191, SÁVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507

 Vistos,

Citem-se os requeridos para, querendo, contestar o pleito no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do art. 335, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 217744 Nr: 13177-67.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE QUERENCIA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLAGE ENERGIA AMBIENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR JUNIOR MAGGI - 

OAB:10840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente acerca da decisão de fl. 91 a 

seguir transcrito: "Vistos, Diante da inércia da parte executada, que não 

depositou o valor de R$ 1.643,22 (um mil e seiscentos e quarenta e três 

reais e vinte e dois centavos) referente aos honorários advocatícios, 

mesmo com a advertência de que o descumprimento implicaria em bloqueio 

de valores (fl. 87), determino seja bloqueada a quantia de R$ 1.643,22, 

transferindo-a, após, para a conta do exequente a ser informada 

expressamente por este.", bem como da tentativa frustrada de penhora on 

line, devendo manifestar nos autos, requerendo o que de direito, no prazo 

de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 372894 Nr: 21493-59.2014.811.0002

 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: ROLDAO LIMA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO T. SENNO DE 

ASSUNÇÃO - OAB:OABMT18648, Ronald Senno Assunção - 
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OAB:16.192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre as 

petições e documentos de fls. 108/170, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 535588 Nr: 7577-16.2018.811.0002

 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: VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, Thales de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido liminar de suspensão do curso da ação 

executiva de n. 24798-17.2015.811.0002 (código 425361) apenas no que 

se refere à cobrança do imposto relativo a ICMS estimativa por operação, 

ICMS complementar estimativa e ICMS estimativa simplificada, até o 

julgamento do mérito desta ação. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o pleito, no prazo legal.Intimem-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 445437 Nr: 9622-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A 

PESQUISA - AFIP, ASTRAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, 

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA FILHO, CLINICA DIETÉTICA LTDA - TECNO 

VIDA, COMERCIAL HF COM.PROD. DESCARTÁVEL E LIMP. LTDA, H.G. 

MACEDO IND. E COM. DE MÓVEIS - ME, INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO 

DE MATO GROSSO S/C LTDA, MALAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 

ME, MENEGUETI & MENEGUETI LTDA - ME, QUALYCARE SERV. DE SAÚDE 

E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA, SUZUKI & SILVA LTDA - ME 

TRANSPORTE LS, CASTOLDI POSTO 10 LTDA, CANAL LIVRE COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA, F ROCHA E CIA LTDA - FUTURA, MAXIMA AMBIENTAL 

SERV. GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, WHITE MARTINS GASES 

INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADORA XAVIER FONSECA 

CHAVES - OAB:10332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne Moreira Rodrigues 

Schmidt - OAB:16314/E, ANGELICA LUCI SCHULLER - OAB:16791, 

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - OAB:10168, ARIHADINEY 

TAVARES EUGENIO - OAB:16378, CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - OAB:13597/MT, FÁBIO 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8.083, FRANCIANE CARDOSO 

COSTA LEITE - OAB:OAB/MT19.689/MT, GLEICE BARBOSA DA SILVA 

- OAB:11438-A, JANAINA WOLF - OAB:382775SP, JOSÉ FÁBIO 

MARQUES DIAS JUNIOR - OAB:6398/MT, LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10.121-MT, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - 

OAB:7.202/MT, LUCIANA PÓVOAS LEMOS - OAB:7723/OB, LUIS 

EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11.866 MT, Luiz Fernandes de 

Souza - OAB:20678/O, LYGIA MÁRCIA CORREA DE ALMEIDA - 

OAB:19649-O, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657, 

MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - OAB:16396/O, 

MARYHÉLVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - OAB:6285, Natacha 

Gabrielle Dias de Carvalho - OAB:16295, NELSON JOSÉ GASPARELO 

- OAB:2693-B/MT, Paulo Marcel Grisoste Santana Barbosa - 

OAB:OAB/MT 20.921/O, RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - 

OAB:18515, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11.972/MT, SUZANY 

MENEGUETI - OAB:20.139, VITOR CARMO ROCHA - OAB:15.334 

OAB/MT

 Vistos...

Analisando-se o processo, observa-se que todos os requeridos 

procederam ao levantamento dos valores consignados, assim se inferindo 

dos seguintes documentos: Associação Fundo de Incentivo - AFIP (fls. 

500-502); Astramed Comércio de Materiais Médicos Ltda (fls. 505-506; 

Clínica Dietética Técnico Vida Ltda (fls. 610 e 642); Comercial HF Com. 

Prod. Descartável e Limpeza Ltda (fls. 498-499); Faustino Antonio da Silva 

Filho (fl. 484); H. G. Macedo Ind. e Com. de Móveis-ME (fls. 503-504); 

INEMAT Instituto Nefrológico de Mato Grosso S/C Ltda (fl. 564); Malaga 

Comércio e Serviços Ltda-ME (fl. 490); Menegueti & Menegueti Ltda-ME (fl. 

492); Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda (fl. 486); 

Suzuki & Silva Ltda-ME Transportes LS (fl. 488); Castoldi Posto 10 Ltda (fl. 

562); Canal Livre Comércio e Serviços Ltda (fls. 496-497); F Rocha e Cia 

Ltda - Fatura (fl. 494); Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações 

Ltda (fl. 563) e, por fim, White Martins Gases Industriais do Norte Ltda (fls. 

507-509).

De todas elas, apenas as empresas Clínica Dietética Ltda - Tecno Vida e 

Qualycare Serv. De Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda apresentaram 

contestação, respectivamente, a fls. 581-604 e 631-641, mas somente 

houve impugnação pelo ente público municipal quanto à segunda 

(Qualycare), sustentando que a diferença pleiteada no importe de R$ 

146.094,97 (cento e quarenta e seis mil, noventa equatro reais e noventa 

e sete centavos) não merece acolhimento, tendo em vista que os valores 

consignados referem-se exclusivamente às notas fiscais de ns. 1861, 

1898, 1570, 1632 e 1506 (fls. 315 e 632), cabendo-lhe, pois, valer-se da 

via própria para questionar os demais débitos tidos como existentes.

Respeitante à primeira empresa (Clínica Dietética Ltda - Tecno Vida), 

apesar de se ordenar no despacho de fl. 609 verso a intimação do ente 

público para se manifestar sobre a referida peça de defesa (fls. 581-604), 

isso não foi feito pela secretaria até a presente data.

Assim, determino seja intimado o Município de Várzea Grande para se 

manifestar sobre a peça de fls. 581-604, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se como requerido pelo requerente nos dois últimos parágrafos 

da peça retro, intimando-se a empresa F. Rocha e Cia Ltda para que se 

manifeste sobre a quitação dos débitos apresentados pela consignante 

com o repasse dos valores levantados ao Consórcio MT Soluções, e 

também sobre sua anuência na substituição do polo passivo e, por 

consequência, sua exclusão do processo, também no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos para decisão.

 Intimem-se e cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 311946 Nr: 8013-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Luis Tadeu 

Rondina Mandaliti - OAB:17209-A

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 260.

Às providências.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 372387 Nr: 21182-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FÉLFILI - 

OAB:OAB-MT 3923

 Intimar Doutor Fernando Roberto Félfili, para que no prazo legal manifeste 

sobre as testemunhas faltantes.
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2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 478049 Nr: 960-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM, ROMEU 

JORDÃO SARATE DE ANDRADE, MATTHAUS HUNG MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822, 

RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - OAB:18973/O

 DECISÃO

I – 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 444607 Nr: 9178-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RONEY GONÇALVES RODRIGUES FILHO, MINISTÉRIO 

PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI CARLOS DE FARIA, CLAUDIO 

RODRIGUES JUNIOR, LUIZ FERNANDO DI DOMENICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA BERNARDES DE SENA 

- OAB:26524 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:OAB/MT 18.906, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8083-MT, 

GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:19.205/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, ROSEMARY MENEZES SOUZA 

KAWAKAMI - OAB:MT 14.905

 DECISÃO

I – RONEY GONÇALVES RODRIGUES FILHO efetuou pedido de restituição 

do veículo SCANIA R124, cor vermelha, placa original MZT7260, cor 

vermelha (fls. 200/201).

II - O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido (fls. 251).

III - Se até objetos eventualmente usados na prática de infração devem ser 

restituídos ao seu proprietário, mormente em se tratando de terceiros de 

boa-fé, pela expressa previsão legal (CPP, art. 119, parte final).

IV - São os motivos pelos quais, com fulcro no art. 5º, LIV, da Constituição 

Federal c/c o art. 120, do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO em favor do Requerente.

Expeça-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 496890 Nr: 12133-95.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN FIGUEIREDO COSTA, JUNIO 

GIANELLI ARRUDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - USAR ESTE - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17.867

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 180, intime-se pessoalmente o acusado 

JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA para constituir novo procurador, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Não atendido, remetam-se à Defensoria Pública 

para assumir a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 477925 Nr: 865-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUES - OAB:4266, LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Intimação do advogado devidamente habilitado da parte dispositiva da 

sentença prolatada nos autos: "Isto posto, julgo procedente a denúncia 

para CONDENAR o réu:ERIC SILVA NUNES, suficientemente qualificado 

nos autos, nas penas do art. 33, caput, da lei 11.343/2006 e art. 12, caput, 

da Lei 10.826/2003 c/c art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, ambos do 

Código Penal. (...)estabeleço a pena final em 5 (cinco) anos e 6 (seis) 
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meses de reclusão a serem cumpridos conforme a Lei dos Hediondos, 1 

(um) ano de detenção e 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias 

multa.Torno a pena definitiva nos moldes acima.Estabeleço em regime 

semiaberto para início do cumprimento da pena, em razão do réu ser 

primário, as penas cumuladas serem inferiores a 8 (oito) anos de reclusão 

e também em razão de que a quantidade da droga não foi considerada 

elevada. (CP, art. 33, §§ 2º, b, e 3º, c/c Lei 11.343/2006, art. 42).Fixo o 

valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo 

em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 

60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado, 

transfiram-se o numerário (fls. 28), do qual dou o perdimento em favor da 

União, ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06.Quanto aos 

demais objetos constantes do termo de apreensão de fls. 28, por se 

tratarem de objetos sem valor comercial relevante, determino a respectiva 

destruição."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 511922 Nr: 20048-98.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 88, intime-se pessoalmente o acusado 

para constituir novo procurador, no prazo de 5 (cinco) dias. Não atendido, 

remetam-se à Defensoria Pública para assumir a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 504070 Nr: 15897-89.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - USAR ESTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 98, intime-se pessoalmente o acusado 

para constituir novo procurador, no prazo de 5 (cinco) dias. Não atendido, 

remetam-se à Defensoria Pública para assumir a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 463081 Nr: 17985-37.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARCELO PROCOPIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Intimação do advogado devidamente habilitado da parte dispositiva da 

sentença prolatada nos autos que segue: "Intimação do advogado 

devidamente habilitado da parte dispositiva da sentença prolatada nos 

autos que segue: "Isto posto, julgo procedente a denúncia para 

CONDENAR o réu FERNANDO MARCELO PROCÓPIO DA SILVA, 

suficientemente qualificada nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 

11.343/06, combinado com art. 61, I, do Código Penal. Passo a dosar a 

pena – (...) 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias 

multa.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.Em razão da 

reincidência, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, 

nos termos do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal.Fixo o valor do dia multa 

em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo"

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 534622 Nr: 7032-43.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR ROSA TIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Satrix Angelica Silva Mello - 

OAB:23063/O

 Ação Penal n.º 7032-43.2018.811.0002 – Código: n.º 534622.

Tipificação legal: art. 157, § 2.º, I, do Código Penal.

Réu: Eliomar Rosa Tizzo.

Vítima: Nelson Marques Silva Filho.

 Assunto: Decisão e designação de audiência.

Trata-se de Processo Criminal pelo qual o réu Eliomar Rosa Tizzo, 

qualificado nos autos, foi denunciado por suposta infração ao art. 157, § 

2.º, I, do Código Penal (fls. 05/07); recebida a denúncia em todos os seus 

regulares termos (fls. 71/2); foi citado pessoalmente (fls. 78/80), ofertando 

resposta à acusação via i. Advogado (fls. 85/7) na qual, em síntese, 

discorda dos termos da denúncia e pugna pela absolvição sumária do réu 

pela atipicidade da conduta. Instado a se manifestar, o MP (fls. 89/90), 

asseverou que a denúncia foi recebida e que questões de mérito serão 

dirimidas durante a instrução criminal.

Decido.

Em manuseio aos autos, com a finalidade de se constatar a existência de 

alguma das disposições dos incisos do art. 397 do CPP , conclui-se que 

não é o caso de absolvição sumária do acusado. Nesse sentido, em que 

pese superficialmente as análises feitas, não há causa de excludente da 

ilicitude dos fatos, assim como da culpabilidade, de igual forma ao menos 

no momento não se pode extinguir a punibilidade.

Na verdade, sem adentrar ao mérito, sob os cuidados de não antecipar o 

julgamento dos fatos narrados na inicial, no caso em tela se tem a 

presença da materialidade e fortes indícios de autoria. Está presente a 

justa causa para o prosseguimento deste processo criminal.

 Por isso, mantenho o recebimento da denúncia de (fls. 71/2), com o 

consequente processamento regular deste feito, com fundamento no art. 

397 do CPP.

 Em atenção ao que diz o art. 399 do CPP, designo o dia 22.08.2018, às 

14:30, para realização de audiência de instrução e julgamento nos moldes 

do que dispõe o art. 400 do CPP.

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande - MT, em 06 de julho de 2018.

Dr. Abel Balbino Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 532681 Nr: 5808-70.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PAES DE BARROS ALCANTARA, 

ALAN JÚNIOR PEREIRA DA SILVA, VITOR HUGO SOUZA ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 10.274

 EDNO DE FRANÇA BARRETO - OAB/MT 10.274, da audiência de instrução 

e julgamentro designada para o dia 21.08.2018, às 15:15 horas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 501887 Nr: 14755-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BARBOSA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDER JOSE DA COSTA - 

OAB:19158/O
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 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Leandro Barbosa de Matos, Rg: 23836873 SSP MT 

Filiação: Benjamim da Silva Matos e Maria Barbosa de Matos, data de 

nascimento: 13/11/1992, brasileiro(a), natural de Pontes e lacerda-MT, 

solteiro(a), ajudante de mecânico, Endereço: Rua Argentina, Q.22, L.12, 

Bairro: Jd Imperial, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, para 

conhecimento e ciência da r. sentença transcrita abaixo, extraída nos 

autos acima mencionados. CIENTIFICANDO-O AINDA O DESEJO DE 

RECORRER DA SENTENÇA, DEVERÁ EXPRESSAR O DESEJO DE 

FAZÊ-LO, REDUZINDO A TERMO A SUA MANIFESTAÇÃO, INDEPENDENTE 

DO DEFENSOR OU ADVOGADO, DE ACORDO COM O ART. 578 E 

PARÁGRAFO, DO CPP. Endereço: Juízo de Direito da Vara de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 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:

Decisão/Despacho:CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e 

condeno o réu Leandro Barbosa de Matos, qualificado nos autos, por 

infringir o art. 157, §2.º, I e II, do Código Penal.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA em relação ao réu.

 Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes 

as penas.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do 

“poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge 

do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de 

acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada 

contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, 

por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo 

essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de 

sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, 

fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser 

contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade 

de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica 

sua ação.

Trata-se de réu primário em harmonia com os autos (fl. 153).

Não existem elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a 

sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para 

análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são 

desfavoráveis, eis que procurou se assenhorar de patrimônio alheio 

mediante violência e grave ameaça, buscando lucro fácil.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, em Juízo (fl. 187) 

declarou ser mecânico, com renda semanal de R$ 50,00 (cinquenta reais); 

é assistido por i. Advogado constituído.

A conduta das vítimas são desinfluentes.

Fixação da Pena - Roubo duplamente majorado. Fixo sua pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; aumento-a em 

(1/3) um terço ante as majorantes reconhecidas (concurso de pessoas e 

emprego de arma de fogo), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de 

quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, em proporcionalidade 

(um ano igual a dez-dias multa) entre a pena privativa de liberdade e de 

multa, fixo sua pena pecuniária em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa no 

valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos 

fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.o, alínea b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.

 DISPOSITIVO FINAL

O réu neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi condenado no 

regime semiaberto. Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.º, do 

CPP, tenho que deve permanecer em liberdade, pois, não vislumbro 

quaisquer dos requisitos do art. 312, do CPP.

 Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais por ter se revelado economicamente pobre na forma da lei.

Deixo de condenar o réu em fazer reparação por dano material à vítima 

(art. 387, IV, do CPP), eis que as coisas subtraídas foram restituídas (fl. 

25).

Determino a Sr.ª Gestora que por qualquer meio dê conhecimento ao 

ofendido de que o réu foi condenado e que está em liberdade nos termos 

da lei (CPP, art. 201, §2.º).

Transitada em julgado lance o nome do réu no rol dos culpados, 

procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução 

Definitiva.

Procedam-se as devidas comunicações, inclusive à Justiça Eleitoral.

P.R.I.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 483443 Nr: 3966-89.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Luciano Ramos de Oliveira Filiação: Inacio Rferreira de 

Oliveira e Sebastiana Ramos, data de nascimento: 28/04/1991, 

brasileiro(a), natural de Corumba-MS, solteiro(a), soldador, Endereço: Rua 

Mossoro, Nº 26, Bairro: Jd Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:IINTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, para 

conhecimento e ciência da r. sentença transcrita abaixo, extraída nos 

autos acima mencionados. CIENTIFICANDO-O AINDA O DESEJO DE 

RECORRER DA SENTENÇA, DEVERÁ EXPRESSAR O DESEJO DE 

FAZÊ-LO, REDUZINDO A TERMO A SUA MANIFESTAÇÃO, INDEPENDENTE 

DO DEFENSOR OU ADVOGADO, DE ACORDO COM O ART. 578 E 

PARÁGRAFO, DO CPP. Endereço: Juízo de Direito da Vara de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 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:

Decisão/Despacho:(RESUMO - TÓPICO FINAL) CONCLUSÃO

Ante ao exposto julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por 

consequência, condeno o réu Luciano Ramos de Oliveira, qualificado nos 

autos, por infringir o art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a 

pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do 

“poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, 

exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir 

de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada 

contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, 

por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo 

essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de 

sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, 

fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser 

contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade 

de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica 

sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réu primário (fl. 84).

Demonstram pelos elementos dos autos que se trata de pessoa adaptada 

ao meio social.

Trata-se de réu com personalidade reputada normal.

 Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhe são 

desfavoráveis, eis que possuía irregularmente munições em local público 

numa cidade cujo índice de violência está muito alto.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, eis que é assistido 

pela i. Defensoria Pública.

 A conduta da vítima é desinfluente.

Tudo isso sopesado fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em três 

(03) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua 

de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la.
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 Levado pelos mesmos critérios acima apontados fixo sua pena pecuniária 

em trinta (30) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária quando do 

efetivo pagamento.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

Consoante o art. 33, §2.o, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o 

cumprimento das penas a si impostas sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito, deixando ao critério do juízo da 

execução penal a sua efetiva aplicação.

O réu neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi condenado no 

regime aberto com substituição; não vislumbro quaisquer requisitos do art. 

312, do CPP, portanto, deve permanecer em liberdade, em consonância 

com a Constituição da República Federativa do Brasil.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais 

por ter se revelado pobre na forma da Lei.

Determino a Sr.ª Gestora que remeta-se a arma de fogo e munições 

apreendidas (fl. 15) ao Exército Brasileiro para as providências da praxe.

Transitada em julgado lance o nome do réu no rol dos culpados, 

procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução 

Definitiva.

P. R. I. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 388656 Nr: 4521-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS RIBEIRO DE AZARA, TAYANE 

ANDRADE FONSECA, TULIO KAIQUE DA SILVA, LEONARDO CHESSMAN 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304, SÉRGIO BATISTELLA - OAB:9.115/MT

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de INTIMAR o Advogado: Dr. SERGIO 

BATISTELLA-OAB-MT 9155, para apresentar RECURSO, haja vista que o 

seu constituite, MATEUS RIBEIRO DE AZARA, manifestou interesse em 

recorrer da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 508095 Nr: 17994-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA SILVA, IGOR JOSE DE 

OLIVEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB/MT 13.695, da audiência de 

instrução e julgamento a ser realizada no dia 14.08.2018, às 15:45 horas, 

bem como da carta precatória expedida para interrogatório da ré Ana 

Paula da Silva.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 463315 Nr: 18116-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Marcos Antonio Curvo, Cpf: 05676094133, Rg: 

2638674-7 SSP MT Filiação: Ambrosio Francisco Curvo e Angela Maria de 

França, data de nascimento: 14/10/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), marceneiro, Endereço: Rua 17 , Qd 10, Lote 03, 

Bairro: Nova Fronteira, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:IINTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, para 

conhecimento e ciência da r. sentença transcrita abaixo, extraída nos 

autos acima mencionados. CIENTIFICANDO-O AINDA O DESEJO DE 

RECORRER DA SENTENÇA, DEVERÁ EXPRESSAR O DESEJO DE 

FAZÊ-LO, REDUZINDO A TERMO A SUA MANIFESTAÇÃO, INDEPENDENTE 

DO DEFENSOR OU ADVOGADO, DE ACORDO COM O ART. 578 E 

PARÁGRAFO, DO CPP. Endereço: Juízo de Direito da Vara de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 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:

Decisão/Despacho:(RESUMO - TOPICO FINAL) CONCLUSÃO Ante ao 

exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por 

consequência, condeno o acusado Marco Antonio Curvo, qualificado nos 

autos, por infringir o art. 180, caput, do Código Penal; DOSIMETRIA E 

FIXAÇÃO DA PENA Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar-lhes a pena. A culpabilidade está evidenciada. A 

culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de 

diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do 

réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, 

no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No 

caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir 

ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores 

biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando 

potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no 

conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta 

que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, 

nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

 O réu é tecnicamente primário, mas há registros criminais sem sentença 

condenatória transitada em julgado a seu desfavor (fls. 79/82 e 95). Não 

existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua 

conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise 

de suas personalidades. Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva 

do réu lhes são desfavoráveis, eis que procurou se assenhorar de 

patrimônio alheio para fins obter vantagem econômica. Verifico a situação 

econômica do réu como não boa, declarou ser marceneiro com renda 

mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), assistido por i. Advogado 

constituído (fl.112). O comportamento da vítima é desinfluente.

Tudo isso sopesado, quanto ao crime de receptação dolosa. Fixo sua 

pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão; deixo de 

diminuir quanto a atenuante reconhecida, eis que a pena base se encontra 

no mínimo legal cominada; cuja pena torno em concreto e definitivo à 

míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de 

diminuí-la ou aumentá-la. Levado pelos mesmos critérios acima apontados 

fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias multa, no valor mínimo legal, ou 

seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção 

monetária, quando do efetivo pagamento. Consoante o art. 33, § 2.o, alínea 

c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si 

imposta sob a égide do regime aberto. Nos moldes do art. 44, do Código 

Penal substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito 

ficando ao encargo do juízo da execução penal.

 DISPOSITIVOS FINAIS: O réu neste feito encontra-se solto, nesta 

oportunidade foi condenado no regime aberto com substituição. Fazendo a 

análise como determina o art. 387, § 1.º, do CPP, tenho que deve 

permanecer em liberdade, pois, não vislumbro quaisquer dos requisitos do 

art. 312, do CPP. Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e 

despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da Lei. 

Determino a Sr.ª Gestora que por qualquer meio dê conhecimento à 

ofendido de que o réu foi condenado e está em liberdade provisória nos 

termos da Lei (CPP, art. 201, § 2.º). Transitada em julgado lance os nomes 

dos réus no rol dos culpados, procedendo às anotações devidas e 

expedindo-se as Guias de Execução Definitiva. Procedam-se as devidas 

comunicações, inclusive à Justiça Eleitoral.

P. R. I. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato
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 Cod. Proc.: 490593 Nr: 8358-72.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DOS SANTOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Cristiane dos Santos Nunes, Cpf: 03454603161, Rg: 

2017911-1 Filiação: Miguel Carlos da Costa Nunes e Marilene dos Santos, 

data de nascimento: 08/12/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), cabelereira, Endereço: Rua 16, Quadra 30 Casa 08, Bairro: 

Nova Esperança, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, para 

conhecimento e ciência da r. sentença transcrita abaixo, extraída nos 

autos acima mencionados. CIENTIFICANDO-O AINDA O DESEJO DE 

RECORRER DA SENTENÇA, DEVERÁ EXPRESSAR O DESEJO DE 

FAZÊ-LO, REDUZINDO A TERMO A SUA MANIFESTAÇÃO, INDEPENDENTE 

DO DEFENSOR OU ADVOGADO, DE ACORDO COM O ART. 578 E 

PARÁGRAFO, DO CPP. Endereço: Juízo de Direito da Vara de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 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:

Decisão/Despacho:CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e 

condeno a ré Cristiane dos Santos Nunes, qualificada nos autos, por 

infringir o art. 140, §3.º c.c. o art. 141, III, ambos do Código Penal.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a 

pena.

A culpabilidade do réu está evidenciada. A culpabilidade normativa 

welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito 

brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo 

direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma 

deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a 

imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto 

determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores 

biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando 

potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no 

conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em 

conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual 

incorreram, pois, nenhum fator externo justifica suas ações contrárias ao 

direito.

Trata-se de ré primária em harmonia com os autos (fl. 73).

Não existem elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a 

sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para 

análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva da ré são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica da ré como não boa; é patrocinada pela i. 

Defensoria Pública.

A vítima em nada influenciou para o evento criminoso.

Passo a dosar a pena.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) 

ano de reclusão; deixo de diminuir pela atenuante reconhecida, eis que 

pena base foi fixada no mínimo legal cominada; acresço-a em um terço 

(1/3), pela causa de aumento reconhecida, resultando a pena em um (1) 

ano e quatro (4) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e 

definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas 

capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade 

entre a pena corporal e a de multa, fixo a pena pecuniária em quatorze 

(14) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo 

vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo 

pagamento.

Consoante o art. 33, §2.o, alínea c, do Código Penal, a ré deverá iniciar o 

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

 Nos termos do art. 44, § 2.º, do Código Penal, opero a substituição da 

pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito ao encargo do 

juízo da execução penal.

Eis que a ré neste feito encontra-se solta, nesta oportunidade foi 

condenada no regime aberto. Atualmente está condenada e sob pena da 

prisão provisória se constituir em cumprimento antecipado, tenho que 

analisar os requisitos do art. 312, do CPP e nesta oportunidade não 

vislumbro suas presenças, motivo pelo qual sua liberdade se impõe na 

forma da Constituição da República. Lembro que a Constituição da 

República Federativa do Brasil prevê os casos autorizadores da prisão 

preventiva no art. 5.º, LXI, não vislumbro ser o caso da ré neste feito.

Deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais 

por ter se revelado pobre na forma da Lei.

Transitada em julgado lance o nome da ré no rol dos culpados, 

procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução 

Penal Definitiva.

Procedam-se as devidas comunicações, inclusive à Justiça Eleitoral.

P. R. I. 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): Ray Santos Nogueira, Rg: 1973036-5 SSP MT Filiação: 

José Alexandre Nogueira e Marizeth Santos Lobo, data de nascimento: 

02/04/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, pintor, 

Endereço: Rua Santa Barbara Qd 09 Lt 06, Bairro: Parque do Lago, 

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) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA RAY SANTOS NOGUEIRA COMO INCURSO NAS PENAS DO 

ART. 157, § 2º, 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:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 461395 Nr: 17196-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDA BORDIN, JOENDER BEZERRA DA 

SILVA, ELIVELTON MYLLER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Joender Bezerra da Silva Filiação: Joelma Bezerra da 
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Silva, data de nascimento: 08/07/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, lavador de carros, Endereço: Rua Miguel Leite S/n, Bairro: 

Construmat, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, para 

conhecimento e ciência da r. sentença transcrita abaixo, extraída nos 

autos acima mencionados. CIENTIFICANDO-O AINDA O DESEJO DE 

RECORRER DA SENTENÇA, DEVERÁ EXPRESSAR O DESEJO DE 

FAZÊ-LO, REDUZINDO A TERMO A SUA MANIFESTAÇÃO, INDEPENDENTE 

DO DEFENSOR OU ADVOGADO, DE ACORDO COM O ART. 578 E 

PARÁGRAFO, DO CPP. Endereço: Juízo de Direito da Vara de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 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:

Decisão/Despacho:( RESUMO - TÓPICO FINAL) CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e 

condeno o acusado Joender Bezerra da Silva, vulgo “Cabeção”, 

qualificado nos autos, por infringir o art. 157, § 2.º, I e II, do Código Penal. E 

absolvo os réus Leonilda Bordin e Elivelton Myller da Silva, qualificados 

nos autos, por insuficiência de provas nos autos, com suporte no art. 386, 

VII, do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA em relação aos réus.

 Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes 

as penas.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do 

“poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge 

do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de 

acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada 

contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, 

por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo 

essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de 

sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, 

fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser 

contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade 

de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica 

sua ação.

Trata-se de réu primário, embora com outros registros criminais (fls. 

270/4).

 Não existem elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a 

sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para 

análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são 

desfavoráveis, eis que procurou se assenhorar de patrimônio alheio 

mediante violência e grave ameaça, buscando lucro fácil.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, embora não tenha 

comparecido em Juízo para trazer informes a esse respeito, mas é 

assistido pela i. Defensoria Pública Estadual.

A conduta da vítima é desinfluente.

Roubo duplamente majorado. Fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, 

em quatro (04) anos de reclusão; deixo de diminuir pela atenuante da 

menoridade devido a pena estar no mínimo legal cominada; aumento-a em 

um terço (1/3) antes as majorantes reconhecidas, resultando cinco (05) 

anos e quatro (04) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e 

definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas 

capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

 Levado pelos mesmos critérios, fixo sua pena pecuniária em cinquenta e 

quatro (54) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário 

mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do 

efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.o, alínea b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.

 DISPOSITIVO FINAL

Os réus neste feito encontram-se soltos, nesta oportunidade Joender foi 

condenado no regime semiaberto e os demais foram absolvidos. Fazendo 

a análise como determina o art. 387, § 1.º, do CPP, tenho que devem 

permanecer em liberdade, pois, não vislumbro quaisquer dos requisitos do 

art. 312, do CPP.

 Deixo de condenar o réu Joender ao pagamento das custas e despesas 

processuais por ter se revelado economicamente pobre na forma da lei.

Determino a Sr.ª Gestora que por qualquer meio dê conhecimento ao 

ofendido de que o réu Joender foi condenado e que os réus Leonilda e 

Elivelton foram absolvidos e estão em liberdade nos termos da lei (CPP, art. 

201, § 2.º).

Transitada em julgado lance o nome do réu Joender no rol dos culpados, 

procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução 

Definitiva.

Quanto ao pedido de restituição de fl. 333, ouça-se o MP e concluso para 

imediata decisão a respeito.

P. R. I.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 250059 Nr: 9402-73.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA FERNANDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:MT6617/E

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Alessandra Fernandes de Freitas, Cpf: 

00484782100, Rg: 152.6016.0 SSP MT Filiação: Ivani Fernandes, data de 

nascimento: 30/12/1984, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Amália de Campos, Nº 10, Bairro: Costa Verde, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, para 

conhecimento e ciência da r. sentença transcrita abaixo, extraída nos 

autos acima mencionados. CIENTIFICANDO-O AINDA O DESEJO DE 

RECORRER DA SENTENÇA, DEVERÁ EXPRESSAR O DESEJO DE 

FAZÊ-LO, REDUZINDO A TERMO A SUA MANIFESTAÇÃO, INDEPENDENTE 

DO DEFENSOR OU ADVOGADO, DE ACORDO COM O ART. 578 E 

PARÁGRAFO, DO CPP. Endereço: Juízo de Direito da Vara de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 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:

Decisão/Despacho:CONCLUSÃO

Ante ao exposto julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno 

a ré Alessandra Fernandes de Freitas, qualificada nos autos, por infringir 

o art. 16, caput, da Lei 10.826/2003.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a 

pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do 

“poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, 

exsurge do comportamento da ré, pois, poderia motivar pelo direito e agir 

de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada 

contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, 

por a agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo 

essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de 

sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, 

fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser 

contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade 

de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica 

sua ação contrária ao direito.

 Trata-se de ré primária (fl. 84).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto 

a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para 

análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva da ré lhes são 

desfavoráveis, eis que se encontrava na posse de arma de fogo de uso 

restrito em cidade com índice de criminalidade alto.

 Verifico a situação econômica da ré como não boa, na Delegacia de 

Policia disse ser autônoma, nada declarando sobre ganhos (fl. 21). É 

patrocinada por i. Advogado.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em três 

(03) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva á míngua 

de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou 

aumentá-la.

 Levado pelos mesmos critérios acima fixo sua pena pecuniária em trinta 
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(30) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, com a correção monetária quando do efetivo 

pagamento.

Consoante o art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, a ré deverá iniciar o 

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

 Nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a sua pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito ao encargo do Juízo da Execução 

Penal.

 PARTE DISPOSITIVA FINAL

A ré neste feito encontra-se solta, nesta oportunidade foi condenada no 

regime aberto com substituição legal; não vislumbro quaisquer requisitos 

do art. 312, do CPP, portanto, deve permanecer em liberdade, em 

consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil.

Deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais 

por ter se revelada pobre na forma da Lei.

 Determino a Sr.ª Gestora que remeta-se arma e munições (fl. 25) ao 

Exército Brasileiro para as providências da praxe.

 Transitada em julgado lance o nome da ré no rol dos culpados, 

procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução 

Definitiva.

 P.R.I.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 539328 Nr: 9589-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADIR DE MELO BARBOSA, FABIANO DA 

SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO DA SILVA ALVES, Rg: 

22393110, Filiação: Vanessa da Silva Alves e João Francisco Alves, data 

de nascimento: 14/11/1997, brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, 

solteiro(a), morador de rua. 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, FABIANO DA SILVA ALVES praticou 

crime previsto no artigo 155, §4, incisos I e IV, do Código Penal, 

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: Tendo em conta que o acusado FABIANO DA SILVA ALVES 

não foi encontrado para a citação pessoal determino em relação a ele o 

desmembramento dos autos (sem extração de cópias e nem formação de 

novo processo) e que seja procedida a sua citação pela via editalícia. 

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, 12 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 533952 Nr: 6569-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENAUER SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 INTIME-SE a defesa do réu ADENAUER SANTOS SOUZA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar se insiste na oitiva da testemunha Alessandro 

Rodrigues da Silva, não localizada (fl. 18) e, em caso positivo, fornecer o 

endereço completo onde poderá ser localizada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 502853 Nr: 15243-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEHE ADRIANO AROUCA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEHE ADRIANO AROUCA DE MOURA, 

Rg: 18557120, Filiação: Sem Qualificação, data de nascimento: 

27/04/1990, brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, 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: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra, CONDENO 

o acusado LEHE ADRIANO AROUCA DE MOURA por infração ao art. 155, 

“caput”, do Código Penal, à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO a ser 

cumprida, inicialmente, em REGIME ABERTO, e mais o pagamento de 10 

(DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato.Considerando que o crime não foi cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 

(quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de réu primário, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, 

conforme permite o art. 44, inciso I, §2º, 1ª parte, do Código Penal, 

consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, a critério do 

Juízo das Execuções.ISENTO o acusado, que foi assistido pela Defensoria 

Pública, do pagamento das custas processuais. Com o trânsito em julgado, 

FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara 

Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações 

pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, 

inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos 

políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, Ministério Público e a Defensoria 

Pública e via DJE, o condenado 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, 24 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507444 Nr: 17634-30.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALVES BARBOSA, Cpf: 

36580449187, Rg: 881271, Filiação: Luzia Maria Barbosa e Jose Alves 

Barbosa, data de nascimento: 20/11/1965, brasileiro(a), natural de 

Pacaembu-SP, casado(a), desempregado. 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 
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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, CARLOS ALVES BARBOSA praticou 

crime previsto no artigo 306, §1, I do Código de 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: CERTIFIQUE-SE a Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o 

réu encontra-se recolhido em alguma unidade e, caso contrário, 

PROCEDA-SE com a sua citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 

e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no edital que o 

réu deverá apresentar resposta escrita por intermédio de Advogado, ou 

declarar, caso não tenha condições de constituir um profissional, o desejo 

de ser patrocinado pela Defensoria Pública. Decorrido o prazo do edital 

sem manifestação do denunciado, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público para fins do art. 366 do Código de Processo 

Penal.

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, 25 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516022 Nr: 22265-17.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS, 

Cpf: 21427869871, Rg: 64085565, Filiação: Aurea de Almeida Santos e 

Odilon Soares dos Santos, data de nascimento: 17/12/1975, brasileiro(a), 

natural de Icaraima-PR, casado(a), empresario, Telefone 99907-8333. 

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, MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS 

praticou crime previsto no artigo 155 §3 (1° fato) e no art. 180 §1 (2° fato), 

ambos do Código Penal, 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: PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu, nos termos dos 

arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no 

edital que o réu deverá apresentar resposta escrita por intermédio de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado pela Defensoria 

Pública.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do denunciado, 

CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do art. 366 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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 25 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540814 Nr: 2706-35.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL BILAC RODRIGUES SATELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISMAEL BILAC RODRIGUES SATELIS, Rg: 

3825990, Filiação: Georgina Defensora da Silva e Bibiano Rodrigues 

Dasatelis, data de nascimento: 25/05/1966, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, estudante. 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, ISMAEL BILAC RODRIGUES SATELIS 

praticou crime previsto no artigo 331, do Código Penal, 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.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o réu encontra-se recolhido em 

alguma unidade e, caso contrário, PROCEDA-SE com a sua citação 

editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de 

Processo Penal.Conste no edital que o réu deverá apresentar resposta 

escrita por intermédio de Advogado, ou declarar, caso não tenha 

condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado pela 

Defensoria Pública. Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para fins do art. 366 do Código de Processo Penal.

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, 25 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445446 Nr: 9627-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO ALBERTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PABLO ALBERTO DE ALMEIDA, Filiação: 

Lúcia Alberto de Almeida, data de nascimento: 12/09/1990, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), ajudante de serralheria. 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, PABLO ALBERTO DE ALMEIDA praticou 

crime previsto no artigo 157, §2, incisos I e II, do Código Penal, 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: PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu, nos termos dos 

arts. 396 e 361 e seguintes, todos do CPP.Conste no edital que o réu 

deverá apresentar resposta escrita por intermédio de Advogado, ou 

declarar, caso não tenha condições de constituir um profissional, o desejo 

de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo.Decorrido 
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o prazo do edital sem manifestação do denunciado, CERTIFIQUE-SE e 

retornem os autos conclusos para fins do art. 366 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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 25 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 536571 Nr: 8128-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE LIMA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS 

OAB/MT SOB O N° 18890 PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR A 

DEFESA NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 396499 Nr: 9497-30.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT

 Por todo o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ANDRÉ 

RODRIGUES DIAS, filho de Joel Garcia Dias e Linda Barbosa Rodrigues, 

em razão da prescrição do crime de lesão corporal com violência 

doméstica (artigo 129, §9º, do Diploma Penal), com fulcro no artigo 107, 

inciso IV c/c artigo 109, inciso V, artigo 115 e artigo 110, todos do Código 

Penal.Publique-se, registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 25 de 

junho de 2018. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 500615 Nr: 14072-13.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHANNES MARYUS ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6106, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16.317, WESLAINY G. 

DE CARVALHO - OAB:17.384

 Código: 500615

VISTOS ETC

Verifico que foi designada de instrução e julgamento audiência em 

duplicidade (fls. 116 e 128).

 Dessa forma, torno sem efeito a designação da audiência de instrução e 

julgamento de fls. 116, permanecendo a data constante às fls. 128, ou 

seja, audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 de 

setembro de 2018 às 15h30min.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, o 

acusado e seu advogado constituído às fls. 106.

 Requisitem-se os Policiais Militares.

Ciência ao MP e à Defensoria Pública (vítima).

Cumpra-se.

Várzea Grande, 25 de junho de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003299-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F A CAPUTI EIRELI (EXECUTADO)

FRANCISCO ANGELO CAPUTI (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, juntar a guia de diligência do oficial de justiça referente a 

diligência saldada inserida junto ao ID 13213026.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL CRISTINA BARBOSA DE SANT ANA (EXECUTADO)

SELANO - COMERCIAL DE PRODUTOS INDENIZADOS DE SEGURADORAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

FLAVIO CESAR SANTI SAGIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da resposta do ofício inserida ID 

10363621.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003112-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME (EXECUTADO)

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (EXECUTADO)

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se nestes autos, requerer o que entender 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005288-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BIA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1005288-93.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: LEONARDO BIA FERREIRA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas 

processuais e taxas judiciárias, requisitos necessários para análise da 
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inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005321-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE ALMEIDA MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1005321-83.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JANAINA DE ALMEIDA MATOS 

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, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os autos, verifico que o autor 

colacionou a Notificação Extrajudicial, contudo, esta fora encaminhada 

pelo 3° Tabelionato de Notas e Registro de Títulos e Documentos de 

Caucaia/CE. 4. Dessa maneira, o autor não esgotou todos os meios para 

localização do requerido a fim de efetivar sua constituição em mora. 5. 

Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. 

INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do devedor, 

porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, 

não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência 

pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei 

n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015)”. 6. Assim, faculto ao autor 

emenda à inicial, sane a irregularidade apontada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 

7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005058-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDORI BENDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1005058-51.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: WALDORI BENDER 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, necessário se faz a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. 

Compulsando os autos, verifico que o autor colacionou a Notificação 

Extrajudicial, contudo, esta fora encaminhada pelo 3° Tabelionato de Notas 

e Registro de Títulos e Documentos de Caucaia/CE. 4. Dessa maneira, o 

autor não esgotou todos os meios para localização do requerido a fim de 

efetivar sua constituição em mora. 5. Nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. 

AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida 

a notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, 

parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes 

tenha o credor buscado dar ciência pessoal daquele mediante 

correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 

2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/03/2015)”. 6. Assim, faculto ao autor emenda à inicial, sane a 

irregularidade apontada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004928-61.2018.8.11.0002

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:

HERYCKHA SOARES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 4 9 2 8 - 6 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HERYCKHA 

SOARES DIAS Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. 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 retornou com o motivo “ENDEREÇO 

INCORRETO”, deste modo, não ficou devidamente comprovada à mora do 

requerido com relação ao débito. 4. Nesse Sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 

CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA 

PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA 

NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL 

DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor. 

Para comprovar tal ato, no insucesso da diligência da serventia 

extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo devedor, deve ser 

realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, sob pena de 

acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SC - AC: 

20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: Guilherme Nunes 

Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de Direito Comercial 

Julgado)”. 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 Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 208348 Nr: 4192-12.2008.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A APRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR JOSÉ JOAQUIM ou JOSÉ 

GUTEMBERG ANTONIO JOAQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301429 Nr: 22171-45.2012.811.0002

 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: JOSÉ VALENTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

..

1 JOSÉ VALENTINO DE SOUZA propôs a presente Ação Revisional em 

desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, ambos qualificados nos autos.

 2. Aportou aos autos, petição do autor, informando a realização de 

acordo extrajudicial com a instituição financeira e a consequente quitação 

do contrato objeto da lide fls.138.

3. Intimado a se manifestar sobre o pedido autor sob pena de 

concordância tácita, o requerido manteve-se inerte, deixando transcorrer 

seu prazo.

É o relatório. Decido.

4. Da análise dos autos, nota-se que o contrato, objeto da presente ação, 

foi quitado pelo autor, consoante se infere do comprovante de pagamento 

em anexo (fls.139).

5. Desta feita, uma vez quitado o contrato que deu origem ao feito, por 

meio de acordo extrajudicial não juntado aos autos, não faz sentido o 

prosseguimento desse feito em razão da perda superveniente do objeto 

da demanda, não tendo mais as partes, interesse processual em seu 

seguimento.

6. Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

 7. Defiro o levantamento da importância existente nos autos em favor do 

autor.

8. Sem custas processuais por ser beneficiária da gratuidade processual. 

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que houve 

consenso entre as partes.

 9. Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 10. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325466 Nr: 21851-58.2013.811.0002

 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: NOEL BORGES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NOEL 

BORGES PESSOA, às fls. 136/137, alegando contradição e omissão na 

sentença de fls. 130/132.(...)13. Nessas condições, o presente RECURSO 

DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS há que ser de todo rejeitado, uma vez 

que inocorrem quaisquer dos pressupostos legitimadores de sua 

utilização, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.14. 

Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos. 15 Ocorrendo o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Do contrário, em caso de recurso, façam-se conclusos.16. Às 

providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 435285 Nr: 4207-97.2016.811.0002

 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 TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ERNESTO DUARTE SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84206, 

THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 4. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, e os REJEITO, visto que não existe contradição 

na decisão proferida, senão vejamos.5. O artigo 1.022, I do CPC preconiza 

o seguinte:“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.”6. Ressalto que é 

cada vez mais usual a utilização do recurso, sob o fundamento da 

contradição, sob a justificativa que não se discute na ação de busca e 

apreensão a validade da cobrança e despesas com serviços prestados, 

eis que a revisão do contrato em relação a tarifas bancária não afasta a 

mora.7. Todavia, a contradição que enseja no cabimento dos embargos se 

dá quando a decisão é apenas aquela interna, ou seja, da decisão em si 

considerada de forma que sua exata compreensão reste prejudicada.8. 

Com o intuito de corroborar, colaciono julgado do STJ:“ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE 

DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO 

EM CARGO PÚBLICO.TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, a “contradição que enseja os embargos de declaração é 

apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e 

conclusões do próprio julgado”. (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. 

SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).9. Isto posto, por 

entender que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material 

na decisão proferida nestes autos, com fulcro nos artigos 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos 

de declaração e, por conseguinte, mantendo a decisão atacada tal como 

está lançada.10. Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308622 Nr: 4583-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 314806 Nr: 11103-64.2013.811.0002

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA AMORIM PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O 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 extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380592 Nr: 27176-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, MARCIA 

MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para a satisfação do crédito.

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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294057 Nr: 14125-67.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DOMINGOS ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:SP 

84.314

 Vistos.

1. Considerando que presume-se válida a intimação enviada no endereço 

informado pela parte, tendo em vista que a parte autora não manifestou 

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.: 301974 Nr: 22760-37.2012.811.0002

 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: JOLIZA CHAGAS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Ferreira Vergilio - 

OAB:4614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 5 dias para que a instituição financeira tome 

ciência acerca da certidão de fl. 153, após, arquivem-se procedendo-se 

às baixas e anotações de praxe.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318372 Nr: 14741-08.2013.811.0002

 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 S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOFO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BV 

FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando 

a existência de obscuridade na sentença de fls. 81, na medida em que 

declarou rescindido o contrato, sem que tenha havido requerimento do 

autor nesse sentido.(...)14. Isto Posto, por entender que na sentença 

proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material, e, não sendo esta a via correta para modificação da decisão 

impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo 

a decisão atacada tal como está lançada.15. Intime-se.16. Cumpra-se.17. 

Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320020 Nr: 16391-90.2013.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & RAMIRES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:MT 14955

 Vistos.

1. Ao requerido, citado por edital, nomeio curador especial o ilustre 

representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos 

do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.

2. Remetam-se os autos com carga para apresentação de defesa, nos 

termos da legislação em vigor.

3. Ademais, acerca do Malote Digital que aportou ao feito em fls. 

104/112-v, determino para que a senhora Gestora oficie ao Departamento 

de Depósitos Judiciais para que proceda a vinculação dos valores 

depositados nestes autos em favor do processo de nº 

0016391-90.2013.811.0002 o qual tramita no Juizado Especial Cível Jardim 

Glória nesta Comarca.

4. Ainda, oficie-se aquele Juízo acerca da presente decisão, bem como 

das providências determinadas neste ato.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 430350 Nr: 1013-89.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CARLOS RUBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que houve o INDEFERIMENTO do pedido do autor de fl. 

33/35, o ato processual praticado pela Secretaria deste Juizo em fls. 38/40 

é inválido.

2. Desta feita, a remessa do processo ao arquivo é a medida a ser 

tomada.
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3. Por derradeiro, atentem-se os servidores quanto ao fiel cumprimento 

das determinações exaradas.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305677 Nr: 1388-95.2013.811.0002

 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: GESUINO BRITO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:MG/78.069, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A, FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - OAB:34.847-A/GO, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337073 Nr: 5437-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAÃO CESAR MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MS 16.139-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331944 Nr: 691-40.2014.811.0002

 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: MAILON ALVES VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 Vistos.

.

1. Certifique-se eventual trânsito em julgado da sentença e, na sequência, 

remetam-se os autos ao arquivo, se decorrido tal prazo.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350457 Nr: 16172-43.2014.811.0002

 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: PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINSTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 (cinco) dias 

manifestem acerca do retorno destes autos da 2º Instância, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326064 Nr: 22427-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO AMELIA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 (cinco) dias 

manifestem acerca do retorno destes autos da 2º Instância, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308408 Nr: 4369-97.2013.811.0002

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS CAMILA DE SOUZA METZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE DIOCLES ROCHA 

BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:MT 14.229

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330341 Nr: 26632-26.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & RANDOW VIEIRA LTDA, DONIZETE 

VIANA DA SILVA, ROSINEIA VON RANDOW VIEIRA SILVA

 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:

 Vistos.

.

1. Em análise aos autos, denota-se que até a presente data não se 

aperfeiçoou a citação dos requeridos, consoante correspondências 

enviadas aos requeridos, sem a obtenção de êxito desejado.

2. Desta forma, não há motivos para acolhimento do pedido de fls. 93/100 

em face da triangularização não formada nos autos.

3. Assim, determino o imediato desentranhamento dos documentos de fls. 

93/100 entregando-os ao patrono do autor, mediante recibo nos autos.

4. Ato contínuo, concedo à requerente o prazo de 05 (cinco) dias para 
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que dê o regular andamento ao feito, requerendo o que entender 

necessário para o deslinde da ação.

4. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor a manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da ação (CPC, art. 485, § 1º).

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 95011 Nr: 4578-13.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRADÃO FREIOS E MOLAS LTDA, NOELI 

IRACEMA GASPERIN, MARCIO RAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/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 extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331689 Nr: 433-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE FÁTIMA MORAES (FANTASIA: 

POSTO PETRUS, APARECIDA DE FÁTIMA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280011 Nr: 23837-18.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO JOAO DELLA PASQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON S. QUINTEIRO DE 

ALMEIDA - OAB:12.358, MARCUS VINICICUS ARAUJO FRANÇA - 

OAB:OAB/MT13.408/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a instituição financeira 

manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265678 Nr: 5491-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 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 extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 212442 Nr: 7909-32.2008.811.0002

 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): BIG FRUT HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, 

MAURO SCHWANCK JUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL1, 

alegando erro material na sentença, na medida em que extinguiu o feito, 

sem resolução do mérito.

2. De acordo com a sentença prolatada às fls. 156, este juízo extinguiu o 

presente feito, sem resolução do mérito (art. 485, III do CPC), uma vez que, 

expedida carta de intimação pessoal do autor pelo correio para que desse 

cumprimento à determinação, este, permaneceu inerte.

 3. Inconformado, o autor interpôs embargos de declaração, alegando, em 

suma, que houve erro material na sentença proferida, na medida em que 

extinguiu o feito por inércia, considerando a não intimação do embargante, 

eis que o endereço para o qual foi postada a carta de intimação (fls. 154) 

diverge do último endereço informado nos autos (fls. 149).

4. Certidão de tempestividade dos embargos às fls. 182.

É o relatório.

DECIDO.

5. À vista de que o autor interpôs os embargos de declaração no prazo 

legal, conheço dos mesmos.

6. Quanto ao mérito, vejo que assiste razão ao embargante em suas 

alegações. Ocorre que a sentença proferida por este juízo incorreu em 

equívoco ao extinguir o feito, pois, na realidade, não houve a devida 

intimação pessoal do autor para que viesse a se manifestar nos autos.

7. Em verdade, a intimação da decisão de fls. 150 foi dirigida para o 

endereço divergente daquele indicado nos autos pelo autor às fls. 149, 

conforme AR de fls. 154.

8. Ademais, o CEP indicado no respectivo AR de fls. 154 é inexistente 

(00.000-000).

9. Desta forma, verificado o equívoco praticado por este juízo com a 

indevida extinção do feito, ACOLHO os embargos propostos para, em 

sede de juízo de retratação, TORNAR SEM EFEITO a decisão de fls. 156, e, 

no impulso do processo, conceder ao patrono do autor, o prazo de 15 

(quinze) dias para dar regular prosseguimento ao feito, efetuando o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado.

 10. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317849 Nr: 14202-42.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA DA SILVA SERRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Tratando-se de sentença sem resolução do mérito e, atento ao que 

dispõe o art. 485, § 7º do CPC, em juízo de retratação, mantenho a 

sentença tal como lançada.

2. Na sequência, considerando que não houve a angularização 

processual, 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.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 116935 Nr: 437-97.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE IRINEU PELISSARI, SHIRLEY DE 

SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO HENRIQUE PERES 

CESTARI - OAB:4909-B/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 extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446709 Nr: 10290-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM DIST. DE PROD. HIGIENE E LIMPEZA LTDA, 

MARCOS PAULO CATANHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290883 Nr: 10525-38.2012.811.0002

 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: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO AUGUSTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BV 

FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando 

a existência de obscuridade na sentença de fls. 92, na medida em que 

declarou rescindido o contrato, sem que tenha havido requerimento do 

autor nesse sentido.(...). Isto Posto, por entender que na sentença 

proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material, e, não sendo esta a via correta para modificação da decisão 

impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo 

a decisão atacada tal como está lançada.15. Intime-se.16. Cumpra-se.17. 

Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 269790 Nr: 13116-07.2011.811.0002

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RIBEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298658 Nr: 19215-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA MARIA DE B SALEH, PAULINA 

MARIA DE BARROS SALEH, NASSIN MUSBAH AHMAD SALEH, MUSBAH 

AHMAD SALEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a cessão de créditos efetivada e, em razão de pesquisas 

realizadas junto ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, constato 

que a nova requerente, é entidade desprovida da natureza de instituição 

financeira, não estando submetida à fiscalização do Banco Central, o que 

afasta a competência deste juízo para o processamento e julgamento do 

feito, impondo-se a sua redistribuição para uma das varas cíveis desta 

comarca, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.

2. Dessa forma, remetam-se os autos à redistribuição, com as baixas e 

anotações necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280805 Nr: 24731-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 Vistos.

1. Considerando a inércia do patrono, tendo em vista que os autos não 

podem aguardar indefinidamente a manifestação da parte interessada, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281790 Nr: 509-25.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B A INDÚSTRIA E COMÉRCIO P Q LTDA, 

ANDRÉ AMÉRICO MARQUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4754/MT

 Vistos.

1. Considerando a inércia do patrono, tendo em vista que os autos não 

podem aguardar indefinidamente a manifestação da parte interessada, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304822 Nr: 440-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELY FERNANDES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15822

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para a satisfação do crédito.

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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 388611 Nr: 4507-93.2015.811.0002

 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): CLEITON DA MATA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA - OAB:17.196, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese as manifestações de fls. 93 e 95, a parte autora não se 

manifestou com relação o pedido interposto às fls. 87/88.

2. Dessa forma e, considerando o decurso de quase dois anos do 

postulado, determino, inicialmente, a intimação do requerido, a fim de que 

informe nos autos acerca das baixas dos gravames vinculados ao veículo 

descrito na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Após, conclusos.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372573 Nr: 21287-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA & RANDOW VIEIRA LTDA, DONIZETE VIANA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cumpra-se a decisão de fls. 49, item 7.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300469 Nr: 21128-73.2012.811.0002

 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: EDILSON RODRIGUES OELKE

 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: FRANCISCO BRAZ DA SILVA - 

OAB:20.098/A, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - OAB:20.100/A

 Vistos.

1. Cumpra-se o item 4 da decisão de fl. 95.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 264695 Nr: 4360-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON GONÇALO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BV 

FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando 

a existência de obscuridade na sentença de fls. 80, na medida em que 

declarou rescindido o contrato, sem que tenha havido requerimento do 

autor nesse sentido.(...).14. Isto Posto, por entender que na sentença 

proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material, e, não sendo esta a via correta para modificação da decisão 

impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo 

a decisão atacada tal como está lançada.15. Intime-se.16. Cumpra-se.17. 

Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 388788 Nr: 4614-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ARRUDA SPERB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Expeça-se o mandado de busca e apreensão a ser cumprido no 

endereço informado pelo autor em fl. 73.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 234944 Nr: 14965-82.2009.811.0002

 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: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI BARBOSA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia do patrono, tendo em vista que os autos não 

podem aguardar indefinidamente a manifestação da parte interessada, o 

arquivamento é a medida a ser tomada.
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2. Remetam-se os autos ao arquivo, procedendo-se às baixas e 

anotações de praxe.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 98969 Nr: 8495-40.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.V. DE S. CARVALHO - ME, RUTE VIANA DE 

SOUTO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON CECILIO DE 

MESQUITA - OAB:8067

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293183 Nr: 13129-69.2012.811.0002

 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: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEDIL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

ALVES PINTO - OAB:, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para a satisfação do crédito.

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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 96560 Nr: 5896-31.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRADÃO FREIOS E MOLAS LTDA, NOELI 

IRACEMA GASPERIN, MARCIO RAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA DE 

ALMEIDA FERNANDA LOLATO - OAB:OAB MS 8414, EDILSON LIMA 

FAGUNDES - OAB:5994/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B

 Vistos.

1. Em que pese o teor da manifestação do exequente em fl. 212/212-v, 

verifica-se no processo que os executados foram devidamente intimados 

na pessoa do seu patrono constituido nos autos, quedando-se inertes 

acerca do pagamento da condenação, assim, mostra-se desnecessária a 

nova intimação para o cumprimento da obrigação.

 2. Ademais, verifico que o cálculo trazido pelo autor em fl. 213/213-v 

destoa dos cálculos trazidos às fls. 205, deste modo, concedo ao 

exequente o prazo de 5 dias para que se manifeste pugnando pelo que 

entender necessário.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445202 Nr: 9506-55.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMENICO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DIAS ROSSETTO - 

OAB:12557, HELIO TEIXEIRA LACERDA - OAB:15283, MAURO PAULO 

GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Embargos á Execução opostos pelo executado ora 

embargante em face de BANCO BRADESCO, partes devidamente 

qualificadas.

2. A parte autora foi intimada a recolher às custas processuais devidas, 

sob pena de cancelamento da distribuição, vez que foi indeferida a justiça 

gratuita.

3. Intimada para tanto, deixou escoar o prazo sem o atendimento da 

determinação supra.

4. Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil 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 no prazo de 15 

(quinze) dias”.

5. O dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que tratava do 

mesmo assunto (Art. 257), mereceu o seguinte comentário dos eminentes 

doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

“1. Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525).

6. Diante do exposto e considerando a ausência de recolhimento das 

custas necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 290, ambos do Código de Processo Civil.

7. Após as baixas necessárias, arquive-se.

8. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384412 Nr: 1666-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NAZARIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, CRISTINA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - 

OAB:205.396/SP, FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - 

OAB:218.594/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho o pedido de baixa da restrição judicial sob o gravame do veículo, 

conforme extrato em anexo.

2. Considerando não haverem outras pendências no feito, voltem-se ao 

arquivo.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 116984 Nr: 667-42.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO SANTANA, MANOEL SOARES 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação pelo requerente, 

em atendimento ao disposto no art. 332, § 3º do CPC, em sede de juízo de 

retratação, mantenho a sentença objurgada tal como lançada.

 2. Consigno que deixo de determinar a intimação dos executados revéis 

para apresentarem contrarrazões, por força do disposto no art. 346, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, visto que poderão ingressar 

nos autos a qualquer tempo, recebendo o feito no estado em que se 

encontra.
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3. Assim, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266428 Nr: 6411-90.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FARIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BV 

FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando 

a existência de obscuridade na sentença de fls. 81, na medida em que 

declarou rescindido o contrato, sem que tenha havido requerimento do 

autor nesse sentido.(...).14. Isto Posto, por entender que na sentença 

proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material, e, não sendo esta a via correta para modificação da decisão 

impugnada, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo 

a decisão atacada tal como está lançada.15. Intime-se.16. Cumpra-se.17. 

Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445203 Nr: 9507-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DIAS ROSSETTO - 

OAB:12557, HELIO TEIXEIRA LACERDA - OAB:15283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Embargos á Execução opostos pelo executado ora 

embargante em face de BANCO BRADESCO, partes devidamente 

qualificadas.

2. A parte autora foi intimada a recolher às custas processuais devidas, 

sob pena de cancelamento da distribuição, vez que foi indeferida a justiça 

gratuita.

3. Intimada para tanto, deixou escoar o prazo sem o atendimento da 

determinação supra.

4. Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil 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 no prazo de 15 

(quinze) dias”.

5. O dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que tratava do 

mesmo assunto (Art. 257), mereceu o seguinte comentário dos eminentes 

doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

“1. Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525).

6. Diante do exposto e considerando a ausência de recolhimento das 

custas necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 290, ambos do Código de Processo Civil.

7. Após as baixas necessárias, arquive-se.

8. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 203504 Nr: 13777-25.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA, MARIA 

ELAINE CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 (cinco) dias 

manifestem acerca do retorno destes autos da 2º Instância, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 522539 Nr: 25817-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA VERA CASARIN ME-MERCADO JK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO os EMBARGOS à execução, sem efeito suspensivo, tendo em 

vista o não preenchimento dos requisitos necessários para atribuição do 

referido efeito, mormente por não haver execução garantida por penhora, 

depósito ou caução suficiente (CPC, art. 919, § 1º).

2. Consigno que a garantia por meio de penhora, depósito ou caução, para 

a análise do pedido de suspensão, deve ocorrer dentro da ação de 

execução, de modo que, uma vez realizada naqueles autos, poderá o 

pedido ser revisto a qualquer momento.

3. No mais, ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, 

do CPC).

4. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução).

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414995 Nr: 19327-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIO BONDESPACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10.373-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação proposta por CECILIO BONDESPACHO DAS SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A., ambos devidamente qualificados 

nos autos.

2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, sob 

pena de indeferimento.

 3. Todavia, a parte autora não emendou a inicial satisfatoriamente.

4. Nesse sentido, o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”

5. Pois bem, considerando que a parte autora não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, 

ausente então a exordial de requisito necessário para a propositura da 

ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil.

 6. Sem custas.

7. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias.

8. P. I. C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439801 Nr: 6671-94.2016.811.0002

 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): FERNANDO ALTEMAR PADILHA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que os Embargos de Declaração interpostos pela parte 

autora possuem efeitos infringentes, intime-se a parte requerida, ora 

embargada, para querendo manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445201 Nr: 9505-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

DOMENICO ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o exequente efetuou o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, expeça-se o mandado de avaliação.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 98976 Nr: 8448-66.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA VERA CASARIN ME-MERCADO JK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO ROBERTO A DOS REIS - 

OAB:6.710, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que não fora atribuido o efeito suspensivo aos Embargos 

à Execução interpostos, manifeste-se o exequente no prazo de 5 dias, 

pugnando pelo que entender necessário.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308045 Nr: 3981-97.2013.811.0002

 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: JOÃO GOULART COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO 

SEMEAR S/A, BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864MG, Flávia Almeida Moura Di Latella - 

OAB:109.730 MG, Flávio Roberto de Almeida Tavares - OAB:147386, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341/SP, RAFAEL ANTONIO 

DA SILVA - OAB:SP/244223

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 423054 Nr: 23577-96.2015.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE SOUZA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 

84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446761 Nr: 10297-24.2016.811.0002

 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): IVAN SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Defiro a dilação do prazo requerido pela parte.

 2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor o quanto necessário para o 

devido prosseguimento ao feito.

3. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68381 Nr: 4089-44.2004.811.0002

 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: MARTIN E MARTIN LTDA, EUCLIDES EGÍDIO MARTINS, 

MARIA JOSÉ RONDON MARTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - 

OAB:5668/MT, MARIA ABA DIA AGUIAR - OAB:OAB-MT 2.906, MARIA 

ABADIA AGUIAR - OAB:2.906, SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 4089-44.2004.811.0002, 

Protocolo 68381, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410437 Nr: 16878-89.2015.811.0002

 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: MARTINHO ANTONIO DE CAMPOS, SERGINA 

RODRIGUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, PRIMEIRO SERVIÇO 
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NOTARIAL DE VÁRZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LAZARO ROBERTO DE SOUZA - OAB:OAB-MT 

4801-B, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325444 Nr: 21829-97.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

VANDAIR MORAIS DE LIMA, JÚLIO MORAES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123/PR

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 17/07/2018, que 

foi disponibilizado no DJE nº 10301, de 24/07/2018 e publicado no dia 

25/07/2018, não constou o nome do patrono correto da parte Embargada, 

desse modo, remeto a nova intimação para que, este, manifeste acerca da 

decisão de fls. 57/57V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 227942 Nr: 8094-36.2009.811.0002

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON DA SILVA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CASTILHA MANEZ - 

OAB:331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 231477 Nr: 11580-29.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIL MOREIRA DE SOUZA, ELIZA BATISTA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294956 Nr: 15135-49.2012.811.0002

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTAK TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147, RENATA S. CAUDURO NAPURI - OAB:, ROBERTA 

BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:OAB/MT 10.209, 

RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - OAB:18.985/MT

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298924 Nr: 19497-94.2012.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAKANAS TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.218

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307978 Nr: 3919-57.2013.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FLORENTINO LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794, 

THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374501 Nr: 22675-80.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCAFRIOS TRANSPORTES LTDA - ME, LUIZ 

SCAFFI NETO, OLIMPIA SCAFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 386787 Nr: 3183-68.2015.811.0002

 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: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CIEKALSKI E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387942 Nr: 4043-69.2015.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS DROGARIA ME, SANDRO HENRIQUE 

DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 419448 Nr: 21724-52.2015.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MATO GRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DOMINGAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS- 

7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424365 Nr: 24283-79.2015.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA MIRIAM SERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Damas Filho - 

OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 430011 Nr: 820-74.2016.811.0002

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLANE PIRES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445658 Nr: 9771-57.2016.811.0002

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON DA SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal.

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 5347 Nr: 3467-38.1999.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPITINGA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, 

MAURÍCIO JOSÉ BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451752 Nr: 12637-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO QUIMICA IND E COM P QUIMICOS 

LTDA, JONAS FERREIRA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:OAB/MT 6624

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004669-66.2018.8.11.0002

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:

ESTHER DROSGHIC MENDOZA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004669-66.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BRADESCO 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ESTHER 

DROSGHIC MENDOZA SOARES Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Compulsando os autos, 

verifico que o devedor reside na comarca de Cuiabá/MT, conforme a 

Cédula de Crédito Bancário anexada aos autos. 3. Embora o autor tenha 

informado na inicial que a cidade do requerido é Várzea Grande/MT, os 

documentos atrelados a exordial comprovam que este não reside nesta 

comarca. 4. Dessa maneira, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, bem 

como com fulcro no artigo 101, I, do CDC, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor daquele juízo, para onde estes autos deverão ser encaminhados, 

após as baixas de estilo. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. 7. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005767-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMETAL ENGENHARIA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005767-86.2018.8.11.0002; REQUERENTE: MULTIMETAL ENGENHARIA E 

MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA REQUERIDO: CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO 

GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS Vistos. 1. Trata-se de 

Embargos de Declaração (ID. 14296431) opostos por MULTIMETAL 

MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA., alegando suposta CONTRADIÇÃO 

no decisório embargado, na medida em que deferiu a inversão do ônus da 

prova, entretanto, indeferiu o pedido de tutela de urgência. 2. Os 

Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, conforme se 

depreende de certidão ID. 14301429. É o relatório. DECIDO. 3. Conheço 

dos Embargos, na forma dos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, e os REJEITO, visto que não existe contradição na decisão 

proferida, senão vejamos. 4. O artigo 1.022, I do CPC preconiza o 

seguinte: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;” 

5. In casu, não houve a contradição apontada, vez que não existe 

correlação entre a tutela de urgência e a inversão do ônus da prova. 

Vejamos. 6. O artigo 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 7. Já a 

inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, se trata de “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;”. 8. Assim, 

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica no 

reconhecimento do direito vindicado pelo autor, sendo que a concessão 

da inversão do ônus da prova se dará quando configurado o desequilíbrio 

da relação jurídica diante da dificuldade do autor em comprovar sua 

versão, sendo assim uma proteção ao consumidor que é a parte mais 

fraca na relação e por vezes, não tem todos os elementos necessários ao 

seu dispor, para comprovar suas alegações. 9. Ante o exposto, por 

inexistir contradição na decisão, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pela parte requerente e, por conseguinte, 

mantenho inalterada a decisão proferida. 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004908-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL NASCIMENTO ACEBILIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004908-70.2018.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: SAMUEL NASCIMENTO ACEBILIO Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008684-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RAMALHO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PAULA COSTA OAB - MT10.952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008684-15.2017.8.11.0002; AUTOR: TELMA RAMALHO COSTA RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A, SERASA S/A. Vistos. 1. Ciente do pedido da 

autora em ID. 14139975. 2. Analisando o processo verifico que as 

requeridas foram devidamente citadas, conforme se vê em IDs. 14013444 

e 13858962, entretanto, ainda não apresentaram defesa ou constituíram 

patronos nos autos. 3. Pois bem. Acerca do pedido de desistência, 

consigno que este Juízo perfilha do entendimento de que efetivada a 

citação, a desistência depende da anuência da parte contrária. 4. Assim, 

aguarde-se a eventual manifestação de ambos os requeridos ou a 

audiência aprazada, oportunidade que se concederá prazo para que se 

manifestem sobre o pedido da autora. 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1004388-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VIEIRA 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 

1004388-13.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: MARIA VIEIRA DOS SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de 

ação proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A em desfavor de 

MARIA VIEIRA DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos documento válido que comprovasse a 

constituição em mora do requerido, eis que, muito embora tenha realizado 

o protesto do título, a notificação extrajudicial retornou com o motivo “NÃO 

PROCURADO”. 3. Pois bem. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 4. No 

caso concreto, em emenda à inicial, o autor trouxe ao feito novamente o 

instrumento de protesto, conforme Id. 13751659, deste modo, não ficando 

comprovada a mora do requerido em relação ao débito. 5. Com efeito, 

caberia ao autor demonstrar que esgotou os meios de notificação 

tradicionais antes da efetivação do protesto. 6. Nesse sentido: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA -NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO 

CONTRATO - RÉU NÃO PROCURADO - INVALIDADE DO ATO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Patente a mora, e tendo a financeira cumprido os ditames 

legais, expedindo notificação para o endereço declinado pelo réu no 

contrato, não pode esta ser considerada válida, vez que não recebida. É 

desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no recebimento 

no aviso, mas a notificação precisa ser recebida. In casu, considerando 

que a notificação não foi recebida após as tentativas de entrega, 

constando a anotação "não procurado", inviabilizando-se a pessoal 

notificação do réu, correta a r. decisão agravada. (TJ-SP 

20988113420188260000 SP 2098811-34.2018.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 12/06/2018)”. 7. 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, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 

8. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 9. Custas pagas na distribuição. 10. 

Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 11. P. I. C. 

., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004903-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004903-48.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOSE AUGUSTO DE CAMPOS Vistos. .. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão proposta por OMNI S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de JOSE AUGUSTO DE 

CAMPOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 

14321145, 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. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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